
Bestyrelsesmøde  

Gludsted Friskole og Børnehus den 09.04.18. 

Bestyrelsen har afholdt møde og var omkring følgende punkter: 

• Bestyrelsen har haft regnskabsgennemgang. Gludsted Friskole og Børnehus har et sundt regnskab. 

Regnskabet vil blive gennemgået mere indgående på generalforsamlingen. 

• Generalforsamling - Arrangementet afholdes onsdag den 25. april kl. 18.30 i skolens nye tilbygning. 

Vi håber at se rigtig mange. 

På skolen 

• Vi oplever løbende tilgang af elever til skolen, hvilket vi glædes over og byder dem hermed 

velkommen. 

• Lektiecafé er startet op mandag og torsdag kl. 14.15-15.00. Her er det Jakob Schjermer som støtter 

og vejleder ift. lektiearbejdet. Pt er der 3-4 børn som benytter det, men der er plads til flere. 

• Skolen har fået ny vikar – Kristoffer Kvistgaard fra Ikast. Han skal varetage nogle støttetimer og 

derudover være tilkaldevikar. Velkommen på skolen. 

• Der var fint fremmøde til den seneste forældrecafé. 

• Skolen har afholdt cykelsponsorløb. Dagen forløb godt med et flot resultat på 47.000kr. 46 ryttere 

og i alt 1.197 cyklede km. Der var god stemning på dagen og hyggeligt samvær. Der var dog færre 

ryttere dette år end vanligt. 

• Skolen har gennemført Klassetrivselsundersøgelsen, hvilket er et internt og godt arbejdsredskab for 

lærerne. 

• Lejrskoledagen afholdes i maj. 

• Den 19. april afvikles den årlige affaldsindsamling (kl.7.45-13.25) mens lærerstaben afholder 

pædagogisk dag. Skolen beder om forældrehjælp til afvikling af affaldsindsamlingen. Pt. har en 

forælder meldt sig på banen. 

• Der arbejdes fortsat på en evt. oprettelse af en kommende 9.kl. Der vil snarligt blive taget en 

beslutning, så de pågældende elever kan få besked. 

• Bussen (Gludsted Friskoles egen) har en rute om morgenen og om eftermiddagen omk. kl. 14. Dette 

tilbud er for en gruppe børn, der ikke på anden måde kan komme til og fra skolen. Derudover har 

brugen af bussen umiddelbart fungeret tilfredsstillende for personalet i Børnehuset og på skolen. 

Børnehuset 

• Jannie kommer desværre ikke tilbage til Børnehuset alligevel. Line er ansat i en tidsbegrænset 

stilling i stedet. 

• Rummene i Børnehuset er ved at være indrettet efter SFOen er flyttet til nye lokaler. 

• Børnehaven har startet affaldsindsamlingen. 

• SFOen er kommet godt i gang i de nye lokaler. Tiderne for hvornår SFO går i Børnehuset er rykket 

for at tilpasse behovet. Mandag-torsdag kl. 16 og fredag kl. 15.25, selvfølgelig med forbehold for 

sygdom m.m. SFO ser frem til at udearealet bliver etableret. 

• Dagene før påske var der igen stort frafald af tilmeldte børn. Der var medarbejdere der fra 

morgenen blev ringet op, fordi de skulle holde fri pga. få børn, hvilket ikke er optimalt. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 


