Referat bestyrelsesmøde
tirsdag den 7. april 2020
Kl. 17.00
Det store mødelokale på internettet
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Dorte Kvist Madsen, Sif Gjedde, Steffen
Clausen, Hanna Lund Petersen, Bodil Kejser, Jesper Pedersen, Glennie Papsø, Maria Fredberg,
Casper Due, Dorte Madsen (lærerrep.), Erling Bossen
Fraværende: Marie Volf, Jesper Grønne

1. Status på lukkeugerne og
nødpasning i børnehaven
(O)

2. Plan for genåbning af børnehaven
-

Daglig rengøring

I lukkeugerne har der været mellem 1 – 5
børn. Børnehavens personale og SFOens
personale har arbejdet sammen omkring
nødpasning.
Der må være 3 forældre i garderoben ad
gangen. Forældrene må kun komme i
garderoben. Personalet tager imod børnene i
garderoben. Forældrene skal gå ud af døren
over for toilettet.
Børnene vil være meget ude i den kommende
tid. Det er muligt at gå ind ad havedørene til
de forskellige rum.
De nye børn har et separat rum til rådighed.
Spisning foregår udenfor.
Børnene vil blive delt ind i mindre grupper, når
det er muligt.
Der vil være noget af legetøjet, som gemmes
væk og i stedet leges der udenfor alle de dage,
det er muligt.
Personalet er endnu ikke informeret. Hanna
kontakter personalet i løbet af de kommende
dage.

(O, D, B)

3. Plan for genåbning af skolen
-

Rengøring af skolen inden åbning
Daglig rengøring

Der vil blive gjort rent hver dag ligesom der
altid er blevet gjort. Personalet vil spritte
dørhåndtag af midt på dagen.
Der er sendt et brev ud i dag til alle forældre.
Friskolens elever deles op, sådan at
storegruppen er på værkeriet. Børnehaven er i
bålhytten og smedens hus. Lille gruppen er i
SFO, lille og mellemgruppens lokaler.
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Mellemgruppen er i salen og storegruppens
lokale. Ældste gruppens lokale er syge-lokale.
I planen er der også indlagt rengøring kl.12 og
kl.17. Der er fundet rengøringspersonale til det
både på friskolen og på værkeriet. Der mangler
håndsprit, så det modtages gerne.
Der er som hovedregel en lærer til hver elevgruppe. Der er lavet et skema til hver elevgruppe, som gælder i uge 16.

(O)

4. Generalforsamling

Inden børnene kommer vil friskolen og
værkeriet blive gjort rent.
Beslutning
Generalforsamlingen udsættes indtil videre og
der tages en ny beslutning efter d.10. maj.
Lene undersøger om der er en deadline for
afholdelse af generalforsamlingen.
Årsregnskabet er godkendt på et
bestyrelsesmøde og kan derfor indberettes til
STUK, da årsregnskabet ifølge friskoleloven er
bestyrelsens ansvar og loven går forud for
vedtægtsbekendtgørelsen.
Bestyrelsen skal underskrive dokumentet Bestyrelsens stillingtagen -, som lægges frem
på bordet i lærerværelset. Lisbeth skriver
rundt, når dokumentet er lagt frem.
Når generalforsamlingen udsættes fortsætter
den nuværende bestyrelse og har det
overordnede ansvar for skolen og børnehaven
indtil et valg kan finde sted. Dette gælder også
for de bestyrelsesmedlemmer, hvis
valgperiode er udløbet.

(O, B)

5. Arbejdslørdag

Perioden for indsendelse af den tilsynsførendes erklæring er ligeledes rykket, så der
nu er frist mellem 15. maj og 30. juni.
Beslutning
Arbejdslørdagen bliver aflyst eller ad hoc
opgaver bliver planlagt i samråd med
forældrene.
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(D, B)

6. Cykelsponsorløb
(D,B)

7. Børnehavens økonomi ifht. køb og
pladsmangel

(O, D,)

8. Byggeri
-

Status

Men listen med opgaver sendes ud, så
forældrene kan melde sig på opgaverne.
Forældrene skal ligeledes tilkendegive,
hvornår de påtænker at løse opgaven, så vi har
hånd i hanke med, hvor mange der befinder
sig på skolen.
Bestyrelsen melder ud omkring aflysning.
Beslutning
Cykelsponsorløbet aflyses og udsættes til
onsdag d.9. juni 2021.
Bestyrelsen melder ud omkring aflysning.
Lige nu ser det svært ud ifht. at købe
børnehavens bygninger. Pengeinstitutterne er
ikke interesseret i at låne penge ud.
Opgaven ligger lige nu ved bestyrelsen.
Punktet tages på bestyrelsesmødet til maj.
L og J Byg er næste færdige med at mure. Der
er lige nu noget oprydningsarbejde, som skal
klares af forældre.
Tømrerne går i gang lige efter påske.
Der arbejdes på at gøre personaletoilettet
færdigt inden skolen starter efter påske.

(O)
O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning

Tidsplanen for byggeriet holder.

Kommende punkter til fremtidige møder:
a) Maj: Fremtidig plan for økonomien for børnehavens bygninger
b) Maj: Ændring i rengøringsprocedurer
c) Maj: Tanker om klub
d) Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
e) Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
d. 5. maj: bestyrelsesmøde
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d. 10. juni 2020: cykelsponsorløb
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