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Tilstede... 
Skole:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Sofie, Helle 

Anja, Betina, Dynes, Jens, Jan, Anders, Jakob 

Karina, Michael, Søren 

Fraværende: Michael, Mikael, Jan 

Referent: Dynes 

Kage mv.: Karina …kaffebrygger.(… eller tag en kande med hjemmefra) Sodavand forefindes 

 

  Beslutning 

Orientering - drøftelse 

Spørgsmål 

Pkt. Punkt- 

ansvarlig 

B 

O 

S 

Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Anders Bay 

2. Mikael O Nyt fra Mikael  Bestyrelsesmedlem til ansættelsessamtale 

fredag 29/10: Jens og Jakob 

3. Sofie O Nyt fra Sofie  mange børn holdt ferie i efterårsferien 

15 i vugg.st. og 26 i bh. 

Kursus lørdag for personale i “de grønne spirer” 

God aktivitet i Mammutten. 

4. Anja O Nyt fra formanden  “Værd at vide” … på hjemmesiden 

(Ofte stillede spørgsmål) fremhæves. 

Ricco ordner det. 
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5. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:  

Aktivitetsudvalg: Jacob 

Rengøringsudvalg: Betina 

Markedsføring: Dynes 

Kontaktforældreudvalg: Anja 

Legatudvalg: Betina 

Bygningsudvalg: Jan 

IT: Jens 

Koordineringsudvalg: Jens 

20 familier tilmeldt til betalt rengøring. Der 

sættes professionel rengøring på det meste af 

gult område resten af skoleåret. 

Møde i bygningsudvalg d. 27/10. 

It udv. arbejder på, at GDPR-sikre os. 

6. Betina B Forældrerengøring Rengøringsudvalget spørger, hvilke represalier 

der kan benyttes ved udeblivelse af 

rengøringstjans. 

 

Opstramninger af procedure: 

Henvendelse til familien mandag morgen fra 

pedel ved udeblivelse.  

Der skal gøres rent mandag. 

Pedellen noterer hvem og hvornår. 

SMS fra pedellen om torsdagen til familierne 

om kommende weekendrengøring. 

Bestyrelsen evaluerer proceduren til januar for 

at overveje evt. yderligere tiltag. 

7. Betina O Økonomi Kort Gennemgang af økonomien, herunder 

likviditetsbudget. 

...større indkøb skal meddeles Mikael snarest, 

og senest inden bestyrelsesmøde, så det kan 

komme med i budgettet 

Der følges nøje med. 

Budgettet følges. 

 

8. Dynes O/B El-klaver Ønske fra MamMusen om medfinanciering af 

el-klaver til placering på skolen. Samlet pris et 

sted mellem 6.000 og 12.000 kr. 

Der ses positivt på samfinanciering med 

Mammusen og Ungdomsklubben. 

Konkret anmodning afventes. 

9. Alle O Forældremøder Forældremøder - hvordan får vi flere forældre 

til at deltage, og hvordan undgår vi at forældre 

Vi tar den på visionsdøgn 
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er nødsaget til at splitte sig op i forskellige 

klasser - bliver punkt på visionsdøgnet 

10. Alle O Visionsdøgn 29-30/10 Emner til visionsdøgn: 

● skolemad 

● Bæredygtighed 

● Ændring af forældremøde format 

● Renoveringsdrømme, byggerier.  

● Skal vi have bus på MammenFri? 

Tidsramme: fredag kl. 17 til lørdag kl. 12  

Sted: Viborg Friskole 

Forplejning: Forfriskning, kaffe, kage, 

aftensmad, drikkevarer,... 

Framelding: Søren, Jan, Michael. 

Anders, Sofie og Jakob kun fredag 

Med overnatning! 

Spisning 19.30: Skolemad og aftensmad… 

 

11. Karina O Samlæsning Jeg oplever ikke at rammerne er til 

samlæsning. Mange børn på få kvadratmeter 

og to lærer ser vi ikke er en realitet, som 

tidligere sagt ifm samlæsning. Børnene har 

svært ved årlig skift af samlæsning og oplever 

meget larm i undervisningen. Nærheden er 

forsvundet oplever vi.  

Punktet udsættes til decembermødet den 14/12 

 

12. Karina O Mammut Der mangler aktiviteter og har en oplevelse af 

at ens børn blot er opmagasinering. Der er 

mange konflikter og oplever ikke de voksne 

som værende guidende ift børnene.  
 

Møde etableres med Sofie og Christine 

13. Anders, 

Karina 

og Anja 

O Tilfredshedsundersøg

else 

Evaluering af tilfredshedsundersøgelse Punktet udsættes til novembermødet 17/11 

14. Jan, 

Betina 

O pumptrackbane Opfølgning på Legat støtte til pumptrackbane Der mangler svar. Udskydes til november. 
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15. Jan, 

Betina 

B musiklokale Beslutning om proces frem mod indhentning 

af tilbud på musiklokale - ombygning i 

eksisterende skolebygninger. 

 

Overslag over pris... 

 

Tilbud indhentes pt. 

16. Jens S Hjemmesiden Lever den op til lovkravene? Anja fremskaffer en tjekliste fra 

friskoleforeningen. 

17. Jens S Elevråd Fungerer det?  

Er der en kontaktlærer/ansvarlig voksen? 

Nej. 

Der er en ansvarlig. Lærerne har taget den på 

sig.  

18. Alle B Mødelængde Forslag om, at møderne varer fra 19 til 22 Forslaget er vedtaget. 

Sæt varighed på punkterne... 

19.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

Kl. 21.45  

20.   Eventuelt   

 

Punkt til næste møde:  

Novembermødet: Tilfredshedsundersøgelse og pumptrackbane 

Decembermødet: Samlæsning 

Januarmødet:   Evt. repressalier ved udeblivelse fra rengøringspligt. 

 

 


