
Bestyrelsesmøde  

Gludsted Friskole og Børnehus den 02.04.19. 

Bestyrelsen har afholdt møde og var omkring følgende punkter: 

 

Skolen 

• Vi har haft regnskabsgennemgang v/ revisor Bjarne Pedersen. Revisionen har ikke givet anledning 

til kritiske bemærkninger – En blank påtegning. 

• Kent Ålbæk fra Brande er ansat, som ny pedel. 

• Pt er der nogen debat omk. normeringerne i børnehaverne. Pt er vores 6,5 børn pr. medarbejder.  

• Kim og Lone er i gang med planlægning af næste skoleår, hvilket der også arbejdes med på den 

pædagogiske dag. 

• Lejrskoleplanlægningen er i fuld gang – turen går i år til Thy d. 30. april til 3. maj. 

• Gludsted Friskole og Børnehus har haft besøg af arbejdstilsynet som påpegede: 

- AMR skal være uddannet indenfor 3 måneder. 
- Der skal laves ny APV i løbet af 6 måneder pga. ny tilbygning. 

 
Bestyrelsen er lige nu i gang med at indhente forskellige tilbud på fornyelse af skolekøkkenet. Det er et dyrt 
lokale at skulle gøre i stand og yderst vigtigt, at resultatet bliver arbejds- og rengøringsvenligt. 
 

Børnehuset 

• Der er afholdt forældremøde i børnehaven m. bl.a. film fra hverdagen, hvilket giver et godt indblik i 

hverdagen. Der var forslag fra forældrene om obligatoriske arbejdsdage i Børnehuset, som på 

skolen.  

Forældremødet i SFO blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Der har, fra forældre, været forslag 

om, der til skolens forældrecafé kunne sidde en repræsentant fra SFO. 

• Børnehuset har haft et bæredygtighedsprojekt med børnene, som de har været meget optaget af. 

• SFO er i gang med et sy-projekt med dukketøj, som skal sælges til julemarked. 

• Børnehaven tager på sommerlejr til Arnborg den 30.april – 2.maj. 

 

Den 25. april kl. 18.30 afholdes der generalforsamling for Gludsted Friskole og Børnehus. Arrangementet 

afholdes i tilbygningen på skolen. Vi håber på stort fremmøde. 

Lørdag den 11.maj kl. 10-13 er der markedsdag på Gludsted Friskole. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


