Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 11. august 2020
Kl. 19.30 – 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Casper Due, Dorte Kvist Madsen, Sif
Gjedde, Steffen Clausen, Bodil Kejser, Maria Fredberg (deltog til og med pkt. 6), Jesper Pedersen,
Glennie Papsø,
Fraværende: Marie Volf, Jesper Grønne, Hanna Lund Petersen

1. Sang, valgt af Lene og Ole

Hvergang en sommer

2. Godkendelse af dagsorden og

Referat godkendt og underskrevet
Dagsorden ændret:
Pkt. 4 udgår
Underpunkt omkring brug af køleskabe tilføjes
under pkt. 5
Skole:
Ønske fra Stine om at gå ned i tid og har derfor
en ugentlig fridag om onsdagen.
Lige nu søger vi en støtteperson, som kan
varetage madkundskab og samfundsfag i
ældste.
Skægkærskolen har bedt os om, ikke at
komme derned indtil videre, så derfor bliver
fysik undervisningen på friskolen indtil vi må
komme på Skægkærskolen igen.
Inger Kristensen og Hanne Møller ønsker ikke
længere at være rengøringsansvarlig.

referat fra juni

3. Information fra børnehave, skole,
SFO (10 min.)

SFO:
Marie har sagt op og der skal nedsættes et
ansættelsesudvalg.
Brian er konstitueret leder til og med uge 36.
Han er i gang med at optimere vikarlisten, så
han har nok hjælpende hænder i den næste
tid.

(O)

4. Forældrebetaling (10 min.)
5. Rengøring (30 min.)

Børnehaven:
Ingen information. Hanna er tilbage d. 20.
august
Punktet udgår.
5a:
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a)
b)
c)
d)

Hovedrengøring
Rengøring i ferieugerne
Alm. Rengøring i hverdagen
Køleskabe

Hovedrengøringen i august blev gennemført
med mindre besætning end normalt.
Beslutning: Hovedrengøringen skal være sidste
lørdag i juni (uge 26).
5b:
Beslutning:
I ugerne 27, 31 og 32 hyrer vi
rengøringspersonale ind. Vi spørger
rengøringspersonalet i børnehaven om de er
interesserede ellers hyres rengøringsfirma.
5c:
Beslutning:
Rengøring af toiletterne i hverdagen foretages
fortsat af eleverne og efter SFO-tid hyrer vi
rengøringspersonale, så toiletterne bliver gjort
rene hver dag.
Rengøringspersonalet skal også rengøre
kontaktflader på hele skolen
Alm. Uge-rengøring:
Vi ændrer rengøringslisterne, så der skiftes
mellem udvendig og indvendig vinduesvask.
Inger og Hanne stopper, som rengøringsansvarlige:
Opgaverne som rengøringsansvarlige er:
- at rengøringslisterne bliver opdateret
- at der er nok lister i klasserne.
- at nye familier bliver skrevet på
rengøringsplanen.
- hovedrengøringslisterne bliver lavet og
sendt til tovholderne.
- Kontrollere at der er gjort rent i alle
områder hver uge.
Vi nedsætter et lille udvalg bestående af
Glennie, Maria og Mai-Britt, som sætter sig
mere ind i rengørings-udfordringen inden
næste møde.
Vi skal blandt andet have holdkaptajnens rolle
skrevet mere tydelig, så alle er klar over hvad
rollen er.
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(D, B)

6. Budget (20 min.)

5d:
Der er et ønske om køleskabe i hver
stamgruppe, men på grund af Covid-19, må vi
ikke have køleskabe i klasserne. Vi drøfter det
igen når der ikke er så mange coronaretningslinjer.
6a:
Pt holder vi os inden for budgettet

a) Status på økonomien efter
byggeriet
b) Prioriteret liste over investeringer 6b:
Der bestilles skabe til krea-rummet og
musiklokalet i løbet af denne uge. Ud over det
kommer der en stålbordplade på bordet i
midten. Der er folk på sagen til at sætte skabe
og borde op.
Der bestilles også fliser snarest, så flise-holdet
kan kommer i gang med at etablere
belægningen rundt om den nye bygning.
(O, D, B)

7. Gennemgang af alle udvalg (20 min.) Ingen ting fra Mai-Britt
Bus, Rengøring, og Tombola-scene/drama
udvalg (Mai-Britt)
Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg
(Sif)
- Forældrebrev til nye forældre
Vedligeholdelses, Græsslåning, Legeplads og
byggeudvalg (Jesper)
a) Bålhytten – ventilation
b) Udlejning af bålhytten

Fondsudvalg: Vi har fået afslag fra nogle af
søgte fonde, men arbejder videre.
PR: Sif følger op på om PR-udvalget har
modtaget materialet til folderen ”forældrebrev
til nye forældre”.

7a: Punktet omkring ventilation i bålhytten
udsættes
7b: Bålhytten er offentlig, så alle kan bruge
den og den kan ikke reserveres. Der skrives ud
(O, D)
i ugebrevet omkring brug af bålhytten (Dorte).
Der mangler at blive samlet nogle reoler inde i
8. Byggeri (20 min.)
lærerforberedelsen, så der kan komme styr på
- Status
alle materialerne.
Lene og Ole skal have flyttet deres kontor på
et tidspunkt. De spørger efter hjælp, når de
kommer dertil.
(O)
9. Plan for økonomien for børnehavens Vi arbejder fortsat på en plan for økonomien
for børnehavens bygninger bl.a. gennem møde
bygninger (20min.)
med ny bank. Hvis det kan lade sig gøre rykkes
- Status
budgettet frem til ultimo oktober, så banken
kan komme med et lånetilbud.
(O, D)
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10.Generalforsamling (10 min.)
(O, D)

Vi undersøger om, generalforsamlingen må
udsættes til næste år eller om alle beretninger
må sendes ud på skrift.

11.Kontaktforældre til nye familier, der Lene og Bodil sætter nye forældre i
kommer i løbet af året (10 min.)
a) Nye forældre i udvalg

børnehaveklassen sammen med gamle
forældre i lillegruppen.

(O, D, B)

12. Evt. (5 min.)
-

SFO

Ansættelsesudvalg: Lisbeth, Casper og MaiBritt deltager fra bestyrelsen.

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

September: generalforsamling
September: Rengøring
September: Pedel
September: Ventilation - bålhytten
Prioriteret liste over fremtidige investeringer
Midt forår/efterår: dato for hovedrengøring til jul og sommer
Indfrielse af gældsbrev (jf. årsrapport s.22)
September: Bus

Punkt der skal være på dagsordenen hver gang:
- Informationer fra børnehave, skole og SFO
Kommende møder og arrangementer:
Tirsdag d. 1. september.
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