
Referat af bestyrelsesmøde den 13 november 2019 på Ørding Friskole 
 
            Fremmødte: Louise N.- Preben S.- Jesper J.- Lene S. Pia J.- Lene J. 
            Fremmødte lærere: Karen B.- Jens Jørgen- Hanne w. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra den 7. Oktober 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Godt gang i rutinerne.  
2 gode emneuger på kort tid. Overvejer fremadrettet at flytte den ene  
emneuge til et senere tidspunkt på skoleåret. 
 
Der er startet op på årets svømmetimer, som foregår i Jesperhus svømmehal. 
Alle elever tager afsted, i lejet bus. Dog er de store elever afsted et par gange 
alene for at tage svømmemærke. 
 
Skole-hjem samtalerne for første halvdel af skoleåret er afsluttet. 
 
Skolen har modtaget en opsigelse fra Laura Sørensen, som har fået et andet 
job. Hun har sidste dag på Ørding skole fredag den 29 november. 
Der skal ansættes en ny lærer på skolen, dog bliver stilling et vikariat for 
resten af skoleåret 2019/2020. 
Hanne har har haft 3 mulige lærer til samtale og rundvisning på skolen 
Og  har besluttet at ansætte Mai, som er 32 år, nyuddannet og faglig dygtig. 
Mai starter på skolen 2 december, dog vil hun være med nogle enkelte dagen 
inden. 
Ørding Friskole får besøg af en klasse fra en spansk skole fra 25 marts-1april 
2020. Det forventes at frivillige familier fra skolen kan indkvartere de spanske 
elever samt deres lærer.  
 

3. Økonomi 
Balancen per 31 oktober er noget bedre end budgetteret, ide der er et 
overskud på ca 110.000 kr, mod forventet et underskud på -250.000 kr på 
nuværende tidspunkt. 
 

4. Nøgler og overvågning 



Morsø låseservice har givet et tilbud på udskiftning af samtlige låse på skolen. 
Udskiftningen vil løbe op i 18.867 kr. Bestyrelsen har besluttet ikke at udskifte 
skolens lås idet det er for bekostelig.  
 
Skolen samt Børnehuset har besluttet at få installeret videoovervågning. Det 
forventes at overvågning kun vil koste ca 10.000 kr, idet Leif Sørensen vil 
installerer overvågningen uden beregning. 
 
 

5. Opstart af frivillig korps 
Skolekredsen medlemmer er nedadgående, derfor undersøges interessen for  
opstart af et frivillig korps, som evt kan samarbejde med skolekredsen om 
praktiske arbejdsopgaver på skolen. 
 

6. Bygninger 
Skolen har fået lovning på tagstene fra smedemuseet i Ørding når dette skal 
væltes. 
Jesper er tovholder på projektet og skaffer et arbejdshold til opgaven. 
 

7. Kaffepause 
Dejligt indslag 
 

8. Strategi møde 
Der arbejdes forsat videre med opslag af begivenheder på skolen, på skolens  
2. facebookside. 
 

9. Billeder 
Flere af skolens forældre efterspørger skolefotografering, samt mulighed for  
klassebilleder hvert skoleår. Ligeledes efterspørges levering af printede fotos 
på skolen. 
Lena Angioni som har været fotograf på skole en del år, spørges derfor om 
hun kan tilbyde dette.  

            Fotografens tilbud drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. 
 

10. Evaluering af friskolefesten og åben morgensang 
Godt og vellykket friskolefest arrangement med mange gæster. Ligeledes var 
der godt fremmøde til åben morgensang med efterfølgende kaffe i SFOen. 
 

11. Referat af netværksmøde 



Hanne uddeler referat fra netværksmødet og referer kort fra mødet. 
Blandt andet har der været drøftet opsætning af  info skærm ved købmanden, 
evt sammenlægning af de forskellige foreninger i området, samt nytænkning 
af områdedag. 
 

12. EVT 
Årets julefrokost afholdes sammen med børnehuset den 29 november. 
 
Der er besluttet at afholde forårets generalforsamling torsdag den 2 april 
2020 kl 19:30, samt at holde bestyrelsesmøde 9 marts 2020. 

 
13. Næste bestyrelsesmøde  

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag den 11 december kl 19:00. 
Første del holdes sammen med Børnehusets bestyrelse, samt lederen fra 
Børnehuset. Derefter holder skole og Børnehuset hver deres 
bestyrelsesmøde. 
 

14. Evaluering af mødet 
Fint møde.  
 
 
 
 


