Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. november 2020
Kl. 19.00 – 21.30
I Salen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Dorte Kvist Madsen, Sif Gjedde, Hanna
Lund Petersen, Maria Fredberg, Jesper Pedersen, Casper Due
Fraværende:

1. Sang, valgt af Mai-Britt
2. Godkendelse af dagsorden og
referat fra november
3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.)
Herunder Covid-19-situationen

Regnvejrsdag i november
Referat underskrevet
Dagsorden godkendt
Børnehaven:
Til januar er der 38 børn indskrevet i
børnehaven og inden sommer kommer der 3
mere.
Der er kommet yderligere Covid-restriktioner
fra kommunen omkring vask af legetøj. Derfor
har børnehaven fået en ung medarbejder til at
komme mandag – onsdag og fredag og vasker
legetøjet af. Legetøjet bliver jævnligt skiftet ud
også i weekenden.
Børnehaven skal have pædagogisk tilsyn d. 14.
12 mellem 8.30 og 12.
SFO:
Ingen beskeder fra SFOen.
Brittas skriv omkring ferielukket i SFOen uge
42 – 2021 godkendes og sættes i ugebrevet.
Skolen:
Der er ekstra rengøring pga. retningslinjer for
Covid-19 om eftermiddagen. I løbet af dagen
sprittes der også af.
Da der er mange ændringer i aktivitetsplanen
pga. Covid-19 er nogle af lærernes timer
konverteret til andre opgaver, f.eks. til
indretning og oprydning i værkstedet og
dramaudstyr.
Der er en udfordring omkring placering af
dramaudstyr, som lige nu står forskellige
steder. For fremtiden skal dramaudstyret stå
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(O)

4. Budget opfølgning (30 min.)
-

Opfølgning på møde med Merkur
bank

på hemsen ved lokale 10. Scene/drama
udvalget skal tage sceneudstyret ned før
drama-ugen og sætte det på plads igen, når
drama-ugen er afsluttet.
Skolen har ikke modtaget endeligt låne-tilbud
fra Leander fra Merkur bank endnu. Så snart
mailen er i hus sendes den rundt.
Brian Kjeldsen bliver byggesagkyndig på sagen
omkring at efterse børnehavens bygning inden
køb.
Jette Torp Henriksen, Kjellerup vil gerne være
advokat på sagen og gennemse alle papirerne i
forbindelse med køb af børnehaven.
Ventilationen skal efterses og justeres, og der
skal udskiftes indvendige riste samt udvendige
skærmkasser, som ruster op for nuværende.
Hanna er i dialog med Dan Sand omkring
ansvaret for denne udgift.
Der er også problemer med yderbeklædningen, som nogle steder skal skiftes.
Udgifterne til disse problematikker tænkes ind
i købsprisen for børnehaven.

(O,D)

5. Godkendelse af nedsatte
undervisningstimer for Lene og Ole
pr. d 1. januar (10 min.)

Bestyrelsen ønsker at få viden om budgettet
hver 3 måned, når det bliver opgjort. Lene
kontakter Jette omkring dette og beder hende
sende information rundt til alle hvert kvartal.
Lene og Ole ønsker at gå ned i undervisningstid
pr. 1.januar, så de bedre kan nå deres
ledelsesopgaver i det daglige.
Lene og Ole ønsker at komme ned på et
undervisningstimetal på 10 og 9 timer. Ole skal
dermed ikke være stamgruppelærer og have
dansk i mellemgruppen og Lene skal ikke have
engelsk i ældste-gruppen.
Indtil sommerferien varetager Niclas Oles
timer i mellemgruppen og Lenes timer i
ældste-gruppen. Britta varetager halvdelen af
de støttetimer, som Niclas har nu.
Beslutning:
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(O, B)

6. Plan for børnehavens økonomi (30
min.)

Bestyrelsen vedtager enstemmigt beslutningen
om at nedsætte undervisningstimetallet for
Lene og Ole.
Lige nu har børnehaven et fint overskud.
Børnehaven har fået dækket deres
merudgifter ifht. Covid-19 fra april til juni og
forventer at få endnu et tilskud fra juli og til
nytår.
Det nuværende budget giver mulighed for at
personalet kan få forberedelsestid lagt ind i
deres arbejdstid og Hanna kan få mere tid til
sine ledelsesopgaver. Hanna får færre
børnetimer end hun har nu.
Der skal ansættes en pædagogmedhjælper fra
januar og til sommer, som bl.a. kan dække ind
når pædagogerne har forberedelsestid.
Der er forskellige udgifter i børnehaven, som
skal udbedres nu. Lige nu er der budget til at få
tingene udbedret.

(O, D)
PAUSE (5 min.)
7. Tilbygning til børnehaven (30 min.)

Børnehaven skal som sådan ikke generere et
økonomisk overskud, men naturligvis ikke gå i
minus ift. budgettet. Bestyrelsen vælger, at
skolen tilkøber en tilbygning til børnehaven, så
børnehaven får mere plads til grupperum,
mødelokale og depot. Skolen svarer for denne
tilbygning økonomisk, da denne er ejer af
børnehaven.
Hanna viser en plantegning for en mulig
tilbygning.
Jesper måler arealet op omkring børnehaven,
så vi ved, hvor stort et areal vi kan bebygge.

(O, D)

8. Status på byggeri på Friskolen (20
min.)

Vi ønsker at bygge ca. 50 m2. til børnehaven
inkluderet et grupperum på 38 m2. Processen
omkring tilbygning vil følge gældende
lovgivning og der vil indhentes tilbud fra 3
entreprenører.
Budgettet for byggeriet ser rigtig fint ud og der
er fortsat penge tilbage. Byggeriet er
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-

Fremskyndelse af dblt.
Vandhaner/håndvaske

færdigmeldt til kommunen. Vi mangler en
ibrugtagnings-godkendelse fra kommunen.
Der er indkøbt vaskemaskine og tørretumbler,
som står i rengøringsrummet, så kludene kan
blive vasket efter rengøring.
Der opsættes dobbelte håndvaske, der hvor
der nu er enkelte håndvaske. Der etableres
ikke håndvask på det store toilet ved SFOen,
men i stedet sættes der en op i storegruppen.

(O,D)
a) Gennemgang af alle udvalg (20 min.)
Bus, Rengøring, og scene/drama udvalg (MaiBritt)

Lisbeth kontakter Sejling smedje omkring
opsætning af håndvaske både i børnehaven og
på friskolen.
Mai-Britt:
Hovedrengøring i januar bliver delt over to
dage (lørdag og søndag). Information i
ugebrevet snarest.

Fonde, PR, Tombola, Lejrskole og Arrangement
udvalg (Sif)
De udvalg, som ikke har været i gang med
deres opgaver i løbet af året varsles i
Vedligeholdelses, Græsslåning, Legeplads og
ugebrevet omkring kommende
byggeudvalg (Jesper)
vedligeholdelses-opgaver, som vi ønsker at de
- Legepladstilsyn
løser.
- Ventilation i bålhytte
- Bålhytten - Ud i naturen
Jesper:
Når græsplænen anlægges ved den nye
bygning, bliver der også anlagt en sti ned til de
nye cykelskure.
(O, D, B)

Legepladstilsyn kommer hvert år i januar.

9. Evt.
O = orientering
D = drøftelse
B = beslutning
Kommende punkter til fremtidige møder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Januar: Landsbyklynger - repræsentant
Januar, februar: Tilbygning til børnehaven
Marts: evaluering af uge 7 i SFOen
Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
Udvalg og kommissorier bl.a. nytænkning af tombola
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Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
d.
d. 5. 1 – bestyrelsesmøde
d. 2. 2 – bestyrelsesmøde
d. 2. 3 – bestyrelsesmøde kl.17 - revisor
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