
Bestyrelsesmøde  

Gludsted Friskole og Børnehus den 17.01.18. 

 

Bestyrelsen har afholdt møde og var omkring følgende punkter: 

På skolen 

• Der er oprettet 6 læsehold på skolen, hvor små grupper af elever, som har brug for et læseløfte, 

læser med Lone Andreasen 2x1t ugentligt. 

• Åse er nu ansat tirsdag, onsdag og torsdag, hvor hun laver mad til eleverne. 

• AnneMarie har sagt sin stilling op pr 1. februar. Bianca Zijlstra overtager hendes stilling. 

• Forældrecaféen forløb stille og roligt dog lidt lavt fremmøde antal. Der blev i efteråret afholdt 

traditionelle skole-hjem samtaler. Dette valg, om at kombinere formerne, er taget ud fra 

forældrenes tilbagemeldinger og skolens erfaringer. 

• Peter Bleil kommer på skolen og afholder et foredrag om trafikofre, spirituskørsel m.m. Et foredrag 

der ikke er egnet for de yngste og afholdes derfor for 8.kl. og opefter. 

• Forældre har efterlyst et foredrag omk. børns brug af nettet / net-misbrug.  

• Den 9. februar afholdes indvielse af skolens nye tilbygning. Arrangementet starter kl. 15.00. 

• Kim og Lone har været i Strib for at udarbejde budget 2018. 

• Generalforsamling for Gludsted Friskole og Børnehus er fastlagt til den 24. april. 

 

Børnehuset 

• Janni har sagt sin stilling op pr. 16. januar grundet personlige problemer og at hun flytter tilbage til 

Mors. Maria G. er vikar i Jannis timer. 

• Lise er nu gået på barsel og Mette som skal være barselsvikar er startet.  

• Sonja er på 12timer ugentligt – håbet er at hun bliver tilkendt flexjob. 

• Der afholdes forældremøde for børnehave og SFO den 18.januar – 16 tilmeldte forældre. 

• Børnehuset er kommet med i et friskolenetværk og personale deltager i 2 arrangementer i den 

kommende tid. Det er Friskoleforeningen der arrangerer ERFA netværksgruppemøder for 

institutioner. 

• Børnehuset var udfordret omk. juleferien, da mange forældre ikke overholdt tilmeldingsfristen. 

Bente havde varslet personalets ferie, men ca 20 børn blev tilmeldt efterfølgende og Bente måtte 

sige nej til ca. 10 mere. Dette skabte også frustration fra nogle forældre, som havde tilmeldt børn 

rettidigt, da det jo bevirkede ringere normering og begrænsede muligheder.  

• Børnehuset er godt i gang efter jul. 

• Det er besluttet at afholde arbejdsdag i Børnehuset den 1. juni kl. 14.00 og frem. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 


