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Ørding friskole 

 

Godkendelse af 
dagsorden, samt 
underskrive referat 
fra d. 25. Nov. 2021 

Godkendt Alle 

Dagligdagen Hanne fortæller om en rolig hverdag, dog udfordret 
af Corona blandt personale og elever, samt selve 

nedlukningen. Vi vender online undervisningen. Det 
var ok, da det var 5 dage, spredt op til jul og en 

enkelt dag efter nytår. Skolerne omkring os er på 
samme niveau.  Ved længere nedlukning skal 

undervisningen ligne den sidste lange 
nedlukning(sidste del). 

Det bemærkes at vi har haft 2 hold forældre 
henvendelser der ikke mente det var nok. Det ene 

afholdte vi møde med, for at forklare 
sammenhængen. 

 
Der er 12 børn der har handleplan. Dette er der en 
del møder og extra tiltag omkring i denne periode. 
Vi bliver rost af Morsø kommune på dette område, 
dette udmønter sig i et rigtig godt samarbejde med 

kommunen.  
 

Tilsynsførende kommer torsdag d.20.01.22 

Hanne 

Økonomi/ regnskab Revisor kommer 9. februar ang. Årsregnskab 
Vi følger det budgetterede, dog med et mindre 

underskud end forventet. 
 

Budget for 2022 er et underskud som 2021, budget 
bliver godkendt  

 
 

Lene S. 



Udvalgene fortæller  Rengøring (pia): kører som det skal. 
Vi fik snedkers rengøring til at tage en grundig 

rengøring i juleferien pga. corona situationen. Det 
man kalder en hovedrengøring med bøger ned fra 

hylderne mm. Var det ikke, men en grundig 
rengøring som vi er tilfredse med. 

Bygning: Radiator i gangen er skiftet,. 
Volleybanen laves når vejret tillader det iflg. Aftale 

med Anders Dam. Der skal vi have lånt en 
minilæsser til at flytte jorden, så tryk skader 

begrænses.  
 

Næste arbejdsdage er 15 Marts og 21Maj 
 

Markedsføring: Der skal mere gang i vores facebook 
side, udover gruppen. Jesper ser på dette område  

Alle 

Udviklingsplan Der er nogle grupper der er kommet i gang, men der 
mangler noget initiativ rundt omkring. Der skal 
rystes op i folk for at det lykkedes. Om det kan 

skyldes Corona eller Jul/vinter vides ikke 
 

Der er status møde d.25 Januar hvor grupperne er 
samlet. 

Lene S. 

Lejekontrakt 
Børnehuset 

Børnehuset vil gerne have en vurdering på hvad det 
koster at købe deres del. Nordic Als kommer fredag 

d.21 Januar kl 13.30 og ser stedet/bygningerne. 
Vurdering er klar 4 februar. (8000kr plus moms) 

Møde med bh uge 6 
Jesper J ringer til kommunen ang. Tegninger 

Lene S. 

Kaffe Ummm småkage Alle 

Kommende skoleår Jens Jørgen har valgt at han stopper til sommer.  
Vi får 2 lærere tilbage fra barsel, så vi ser om vi kan 

få en Ollerup praktikant.  
 

Antallet af børn betyder at vi kører videre som vi 
plejer med vores hovedfag med 2 årgange 

sammenlæst. 
 

Alle 



Øvrige fag, f.eks. historie, idræt og musik køres 3 
årgange sammen  

 
 

Skolekredsen Intet nyt. Det bemærkes at by pedellerne er 
kommet godt i gang, en del gengangere fra 

skolekredsen. Godt initiativ  

Alle 

Næste møde 24. 
februar 19.00 

Orientering Hanne-
Pia 

Evaluering af mødet Godt og konstruktivt møde Alle 

   

 

Tilstede: 

Jesper Jensen, Referent 

Karina Sørensen(afbud)                                                     Morten Haaning 

Hanne Ward                                                                       Lars Rahbek 

Pia Justesen 

Søren Nygaard 

Lene Sejbjerg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


