Bestyrelsesmøde den 4. nov. 2021 kl. 19.00
Fremmødte
Bestyrelse: Brian, Hans, Henrik, Steffan, Micheal, Maibritt og Elin
Ledelse: Simon
Lærerrep.: Line
Referent: Karoline
Afbud: Jørgen, Berit og Kaoline

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Kan godkendes, der ligges underskrevet eksemplar i bestyrelsesmappen på kontoret. Referat laves ligeledes
til hjemmesiden.

Underskrivning af dokumenter
Tilføjelser til dagsorden
1. Nyt fra Skolen
1.1 Anita fortæller, at hun er blevet taget godt imod af alle lærer og elever, og føler sig allerede
godt tilpas. Har næsten været rundt i alle klasser, været i børnehaven og talt med de
ansatte. Kristina og Anita har været på kursus i går STUK ? Styrelsen for fordeling
sekretariet
1.2 Er endvidere begyndt at gennemgå budget sammen med Kristina. Der er aftalt at Maj-Britt
fra bestyrelsen er bindeleddet til bestyrelsen i forhold til opdatering af økonomien. Det vil
dog være et fast punkt på dagsorden fremover.
1.3 1. ny elev er startet i denne uge, søster kommer næste uge.
1.4 Grow - Majbritt har været med Berit til møde i forhold til om vi fortsat skal tilkøbe dette. Det
er vigtigt fortsat at være synlige trods højt børnetal i børnehaven. Der er enighed om at
tilbuddet er for dyrt, og vi ikke fortsætter samarbejdet.
1.5 Der besluttes, at der skal opstartes en PR gruppe med medlemmer både fra skolen og
børnehaven. Drøftes videre til næste bestyrelsesmøde.
Line, Michael og Brian undersøger yderligere omkring dette punkt.

2. Nyt fra børnehaven
Berit er fraværende. Anita informerer omkring rokering af timetal i personalegruppen. Der
drøftes endvidere en tilkaldevikar ved sygdom.

3. lærerstaben
Line informerer Anita omkring forældrenes frivillige arbejde i forhold til ny legeplads. Der er
møde omkring dette fredag d. 3.12 kl 20 i hallen. Line bidrager med sin viden omkring
fondssøgning. Michael og Anita er repræsenteret fra bestyrelsen.
Line fortæller, at Allan og Karen er tovholdere på teaterugen.
Scenen skal sættes op d. 21.11.21 efter kl. 14. Steffan bliver tovholder fra bestyrelsen.

4. Bygninger
Hans-Henrik fortæller, at belægninger er så godt som færdige. Sandkassen er endvidere
færdig. Kommende weekend laves der sandkasse i børnehaven. Brian fortæller, at de har set
på skolehaven, og der er evt. være behov for et skur mere. Line undersøger, om der er penge
til dette.
Der skal undersøges omkring en nemmere løsning i forhold til at vande i skolehaven. HansHenrik arbejder videre med dette sammen med Line.

5. Bus
Ruter, hvilken vej der køres. Der er skrevet mail ud til alle busforældre. Og ruterne er tegnet på. Der har
ikke været henvendelser efterfølgende. Det er ikke muligt at vende ruterne. Ingen negative
henvendelser.
Brian hører af, om elever må få legekammerat med hjem, hvis der er plads i bussen.

6. Evt.
Elin minder os om bestyrelseskursus. Vi deltager til feb. Elin giver tilbagemelding til Anita i
forhold til hvor mange der deltager fra bestyrelsen.

