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Tilstede var 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Michael, Jane, Helle, Poul Martin 

Erik, Jacob, Heine, Jens, Rasmus, Jeanette, Jan, Lene 

Fraværende: Anja 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

0 Erik B Konstituering Kun for bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

Formand – Erik 

Næstformand – Jacob 

Kasserer – Lene 

Sekretær – flydende 

 Erik B Tavshedspligt Gennemgang og underskrift Alle har underskrevet – Erik sørger for Anja. 

 Erik O Vedtægter Kort gennemgang  

 Erik B Forretningsorden Gennemgang af nuværende og forslag til 

opdateringsproces 

Opdatering af denne. 

Der mangler i hvert fald følgende 

Krav om ansatte under særlige vilkår 

Kommissorier for udvalg 

Tilsynsførende – nuværende er kun valgt for 2. år 

 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Mikael O Nyt fra Mikael Herunder ansøgning og samtaler 1 nyt barn i 3. klasse, lillebror starter i nuværende 0-

klasse pr. 1.6. 

 

Vi har lige nu 12-14 ansøgninger. Der er samtaler 

den 22.5 fra ca. 16.00 – 20.00. Deltager fra 

bestyrelsen – Jacob, Erik, Rasmus og evt. Heine. 
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GDPR – udkast til en seddel som forældre skal have 

tilsendt og godkende er under udarbejdelse. 

Michael følger op på sponsor film. 

Alle frie skoler og dagsinstitutioner i Viborg 

Kommune skal til møde d. 20.5. hos kommunen 

omkring PPL- 

 

3. Jane O Nyt fra Jane  Udmeldelser fra 2 børn i hhv VS og BH. 

Afholde velkomst samtaler – 3 familier – Jan og 

Jeanette deltager. 

Niclas kommer tilbage d. 13.5. 

Der skal afholdes udmeldelsessamtaler hvor Jacob 

deltager. 

4. Erik O Nyt fra formanden   

5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Jeanet 

Markedsføring: Jeanet 

Legatudvalg: Jan 

Bygningsudvalg: Rasmus 

IT: Michael 

Koordineringsudvalg: Lene 

Aktivitetsudvalget –  

Rengøringsudvalget – skal gymnastik gulvet plejes ? 

Markedsføringsudvalget – Jeanette holder rigtig godt 

gang i diverse markedsførings aktiviteter 

Legatudvalget – der er ikke rigtig nogle store 

aktiviteter der søges til, men alene små ansøgninger. 

3 nye medlemmer. Der er sendt ansøgning omkring 

nedrivelse af huset. 

Bygning – der har været pyntelørdag og der var god 

opbakning. Der mangler dog stadig en oprydning på 

legepladsen fra børn og personale siden om fredagen. 

Der køres videre med almen vedligehold. 

IT-Udvalget fungere godt. 

Koordinering – Listerne er næsten opdateret. 

Formandsmøde i Juni - deltagere er Jens og Heine. 

6. Lene O Økonomi Kort Gennemgang af økonomien Tallene fremlagt og  gennemgået. 
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7. Rasmus O Byggeri Hvor er vi: Rasmus 

 

Der har været møde med Ole omkring budget for 

musiklokale. 

Byggetilladelse, der er stadig kommunikation med 

kommunen og der er stadig ikke helt skred i 

processen. 

 

8. Poul 

Martin 

O AMR Gennemgang af psykiske APV’er for hele 

MammenFri 

Der har været en undersøgelse af vores psykiske 

arbejdsmiljø. 

Mundtlig gennemgang af svarfordelingen. 

Der laves et ark hvor fordelingen kan ses 

sammenlignet med den sidste analyse. 

 

9. Mikael B Tilfredshedsundersøgel

se 

Vi vil gerne lave en ny 

tilfredshedsundersøgelse, som indeholder 

elementer fra undersøgelsen fra 2016. 

Linett har arbejdet med en tilfredshedsundersøgelse 

til udsendelse blandt forældre. Der tages 

udgangspunkt i den seneste, med en lidt bedre 

formulering af enkelte spørgsmål. 

Der laves oplæg til denne til næste bestyrelsesmøde, 

hvorefter den så kan godkendes til rundsendelse. 

10. Mikael B Kontaktforældremøde Den 23. maj er der kontaktforældremøde. 

Bestyrelsen indkalder til dette. Opgaven 

er muligvis ændret, da de ikke længere 

skal arrangere grillaften.  

Bestyrelsen indkalder – Erik gennemfører. 

Husk – vigtigheden af klasse / gruppe 

arrangementer 

11. Mikael 

og Jane 

O Dialogspisning Information om indhold af mødet den 9. 

maj 

Dagsorden er udsendt. 

 

17.      

18.   Oplæsning og 

godkendelse af referat. 

 Godkendt 

19.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

Forretningsordenen – skal gennemskimmes før mødet – Erik sender oplæg før mødet. 


