
Bestyrelsesmøde på Thise Friskole mandag den 19. oktober 2020 

 
Til stede:  
Dan Otkjær – DO 
Ulla Linde - UL 
Maria Grådal - MG  
Ole Nissen – ON 
Eva Mehlsen – EM 
Mette Bro Sørensen- MB 
Malene Stisen - MS 
Rikke Pedersen – RP 
Brian Nørskov – BN 
Søren Lyng Sørensen - SL 
 
Fraværende: 
 
Referent:  
MG 

   

1. Børnehuset   

- Status for personale & børn   

Joan kommer tilbage d. 1/11-20 

Bliver meldt ud hurtigst muligt.  

Der plejer at være forældremøde i efteråret, som personalet gerne vil udskyde til foråret, 

bla på baggrund den styrende pædagogiske lærerplan og corona. 

Men er der behov for et møde, kan det selvfølgelig afholdes. 

Der er behov for et møde, da der ikke er den samme kontakt og føling med personalet og 

huset, som før corona. Der er ikke meget tid ved aflevering og afhentning.  

Dan indkalder. 

Der er altid åben for samtaler til forældre som har spørgsmål, ønsker, løsninger osv. 

Ønsker om at forældremøder fremover lægges i august. 

God ide med garderobe billetter. 

Nyt barn til børnehuset, Dan skal have møde med dem i morgen d 20/10-20.  

 

- Tilsyn opfølgning  

  Tilsynsrapport fra kommunen er kommet og den er rigtig fin. Kun ros.  
Helle Madsen fra kommunen, kommer ved det næste personalemøde, da der i kommunen har 
været socialrådgivere, som har været i nogen år, der er tilknyttet skoleregi, for at hjælpe evt 
udfordrede familier, eller bare familier der har brug for hjælp. Dette blev der åbnet op for at privat 
skoler sidste år, hvor vi fik lov til at gøre brug af dem, og inden det rigtig kom op at kører blev der 
lukket ned for muligheden for at bruge dem.  
Dan mailer rapporten rundt. 

  



2. Skolen   
- Status for personale & børn  
Indpakket kage ved fødselsdage. 
Juristen Ane har været i praktik og har været en stor hjælp og får lov at blive i yderligere 4 uger, da 

hun er højgravid, og snart går på barsel, bliver det herfra. 

 

- Økonomi – Thise Friskoles venner 1/11 – BDO analyse  

Økonomisk genopfølgning for 3. kvartal d. 27/11-20 kl 11. 

Thise Friskoles venner, der mangler stadig nogle, pt 118. 

BDO gennemgang næste bestyrelsesmøde. 

 - Corona nedlukning   
Hvorfor testes personalet uden at sende dem hjem? 

Men det er for at være på den sikre side, og fordi de er så tætte som personalet er, valgte 

man at teste. 

Hvis der er testet positiv, er det hurtigt opsporet og dermed kan det hurtigere opdages, og 

bremses. Risikominimering. Smitteopsporing. 

Hvis situationen opstår igen, skal vi være skarpe på formuleringen, når det meldes ud til 

forældrene.  

  

3. Aktiviteter   

- Årshjul   
Gentages til næste møde.   

  

4. Rundt om bordet   

Tavshedspligt – husk på at det der tales om på møderne bliver på møderne. 

   

  

5. PR relateret    

- Børnehus   
Børnene kommer i perioder, men der kan opstå problemer om at få børn om to år. 
Vuggestue er en lille tryg base, hvor der er det samme personale hele tiden, ingen gæstedagpleje 
og ingen gæst – gæstedagpleje, hvis den første bliver syg. 
Vuggestuen her koster 2650 kr pr mdr. for heldagsplads, men der betales kun i 11 mdr. 
Kommunal vuggestue koster 2914 pr mdr. for heldagsplads og der skal betales i alle 12 mdr. 
Evt. inviterer mødregrupper ud på skolen, og lave et program med leg i hallen. 
Få skolen, børnehuset og vuggestuen på Salling Web. 
Evt. skoleven, som hjælper de små med at komme i skole, at kører med skolebussen, osv.  
Ud på facebook, med opslag om vuggestuen. 
Evt. afholde førstehjælp til nye forældre.  

  

6. Vedligeholdelse/indkøb  
Bussen er på vej. 

Leif er i kontakt med friskolen, hvor den er købt.   



- Status på projekter    
- Nyt fyr   
Ole vil gerne overtage driften på skolens fyr, samt vedligeholdelse. Ole vil fyre med elefantgræs, så 
fyret bliver for ham et forsøg, og dermed en billig løsning for begge parter. 
 

- Ventilation  
Dan har sørget for ventilation i alle klasseværelser og børnehuset, så varme og kulde kan styres og 
luften bliver skiftet jævnligt.  
 

- Toiletvogn 
Udgift på 2500 hver måned på toiletvogn. Bedre og billigere løsning udtænkes. Men det venter til 
foråret. 
  
- Sokkel børnehus  
- Hal væg  
Skal isoleres og sikres mod kulde, varmetab og skadedyr. Der er snakket med M88 at der skal 
isoleres og sikres.  
Endevæggen/galv på hallen mod barnevognsrummet ved børnehuset, er ikke god. Der er spær der 
er meget medtaget. Så det kræver at der bliver kigget på hele hallen. Hvor kommer vandet ind? 
Det nye halvtag ved barnevognsrummet er lavet skidt, så træet rådner. 
 
Da der blev sat ventilation op i børnehuset, fandt de ud af at der slet ikke er hulmursisoleret. 
Kan det betale sig at blæse isolering, eller er det bedre at isoleret udefra med ventileret 
facadesystem? 
Der findes ud af i næste uge, om det er halv eller helstensmur, og hvad der skal gøres ved det, 
hvad der vil være den bedste løsning.  
   

  

  

7. Indkomne forslag/henvendelser/Evt.   

 - Ansøgning om hjælp til foredrag  

 Udgiften er stor, når transporten skal oveni, og evt moms. 
Hvis det skal dækkes af skolen skal, skal det kunne give noget udad til, folkebladet osv. 
Dan finder ud af det.   

  

9. Næste møde   
Mandag d. 23/11 kl 19. 

 


