
        Referat af bestyrelsesmøde den 6 maj 2019 På Ørding Friskole 

 
              Fremmødte: Preben S.- Lene S.- Louise N.- Karina S.- Jesper J.- Pia J.- Lene J. 
              Fremmødte lærer: Jens Jørgen- Hanne w.- Karen B. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, samt underskrive referat fra den 3 april 2019 
Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Dagligdagen 
Forårets skole/hjem samtaler er vel overstået. 
Det har været en spændende periode med ”Butterfly” besøg, samt emneuge som blev 
afsluttet med en vellykket teaterforestilling. 
PPR, Karen og Hanne samarbejder om en handleplan for de elever som har brug for støtte i 
undervisningen. 
Hanne, Kare, Simon, Conny og Sonja har deltaget i pædagogiskaften i børnehuset. 
Kristine begynder på fuldtid igen fra den 6. maj, efter en periode på deltid. Martin stopper 
derfor i vikariatet for Kristine. 
Skolens legepatrulje inviteres på en tur til Fårupsommerland, som belønning for deres 
indsats. Karen og Laura deltager denne dag. 
 

3. Økonomi 
Regnskabet ser fin ud. 
Balancen for 1. Kvartal: indtægten er som budgetteret , men udgifterne har været færre 
end budgetteret. 
 

4. Undervisningsmiljø og trivsel 
Trivselsundersøgelsen som skolens elever har besvaret, blev gennemgået på mødet. Det 
ser overordnet fint ud. Tiltag og ændringer foretages hvor der er brug for det. 
 

5. Arbejdsdag   
Næste arbejdsdag for 3. hold forældre bliver den 25 maj. 
Arbejdsudvalget, Brian og Hanne gennemgår de arbejdsopgaver der ønskes lavet på denne 
arbejdsdag. 
Taget på udhuset i børnehaven, som er påbegyndt tidlligere, er nu færdig lavet. 
Bestyrelsen har debatteret muligheden for at forældre kan betale sig fra at deltage i 
arbejdsdage på skolen og der blev besluttet at det skal være muligt at betale sig fra dette 
arbejde fra skoleåret 2019/2020. 
Taget på skolen skal repareres flere steder. Der skal derfor bruges en del frivillige til at 
udskifte nogle tagsten, samt understryge taget stedvis. Arbejdsudvalget prøver at finde 
nogle frivillige hjælpere. Punktet drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. 
 

6. Hjertestarter 
Muligheden for at skolen anskaffer en hjertestarter blev drøftet på aftenens møde. 
Ligeledes blev ideen om en fælles hjertestarter i byen vendt. Denne ide drøftes på 
netværksmøde. Derefter drøfter bestyrelsen punket igen. 



 
7. Kaffepause 

Som altid dejligt indslag 
 

8. Strategi møde 
Ideen om at Ørding Friskole skal have venskabsskole har tidligere været drøftet. 
2 skoler, en fra Spanien og en fra England har vist interesse for at blive venskabsskole med 
Ørding Friskole. 
Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre med ”projekt venskabsskole” med den engelske 
skole. 
 

9. Koncert/underholdning 
Bestyrelsen ønsker skolen skal være et naturligt lokalt samlingspunkt, som kan bruges til 
forskellige arrangementer. Derfor undersøges forskellige musik arrangementer nærmere 
og drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 

10. EVT 
Sommerens årlige grillaften bliver den 12 juni. Hver bestyrelsesmedlem skal med bringe 2 
griller, som skal anvendes til fællesgrillning. 
 
Nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes at komme på kursus i bestyrelsesarbejde. 
 
NT og Morsø kommune varsler nye bustider i det nye skoleår, desværre ikke til 
Ørdingfriskoles fordel, dog tilbydes en direkte bus via Skræppedalvej til Nykøbing. De ny 
varslede busændringer og alternative muligheder blev drøftet på aftenens møde. 
 

11. Næste møde 
Næste møde er fastlagt til mandag den 3 juni kl 19:00. 
 

12. Evaluering af mødet 
Godt møde. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


