Dato: 01.04.2020
Tid: 18:30-21:30
Sted: Skype
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MØDEINDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE
Deltagere: Britt, Jannie, Chanette, Erla, Jens, Desiree,
Chanette, Esben, Lars, Jesper, Thomas
Afbud:
Mødeleder: Esben
Referent: Erla
Forplejning: Selvforsyning
DAGSORDEN

Emne
Elever og ansatte
Sine er gået på barsel, og Stephanie er startet godt op på trods af afstand.
Efter påske går Michael på barsel. Han er i Farveladen og i en støtteordning i
indskolingen.
Imens han er på barsel dækker Merethe og Thum hans funktioner.
• Status bh.kl. 2020/Koloritten
Der er 13 drenge og 7 piger og evt. 1 pige mere. Skolen bliver nødt til at opkræve
skolepenge.
• Konfirmation/rejser i aug/sept 2020
Grundet flyttede konfirmationer, har skolen rykket rejserne efter sommerferien, så
disse tilpasset hinanden.
• Marokko – ny samarbejdsskole
En offentlig skole, som vi glæder os til at samarbejde med.
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Regnskab
Revi
sor
• Gennemgang af notat
Klubben er udspecificeret nu både i forhold til indtægter og udgifter. Det der
rykker balancen er, at feriepengeforpligtigelsen blev større, end vi havde
forventet. Det er blandt andet grundet flere mennesker i huset i klub,
specialundervisning mm.
• Gennemgang af revisor
Revisor gennemgår regnskab. Vores resultat er godt. Der er en god forklaring på,
hvorfor resultatet er lavere end forventet. Det er generel og gennemgående
stabilitet.
Cypersikkerheden vurderes at være i orden.
Konklusionen er, at revisoren har ikke nogen bemærkninger.
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COVID-19
• Status for nedlukning, herunder planer hvis lukning fortsætter efter Påske
Vi har fundet nogle gode måder for at genetablere struktur i dagligdagen. Nu har
vi fokus på, også at få relationerne i spil igen.
Vi skal finde balancen i forhold til fjernundervisningen, da situationen og
omstændighederne i familierne er forskellige.
Det set-up, vi har nu, kan fortsætte i mange uger fremover, hvis det skal være.
Indskoling har indtil videre været analog, og vi vil ikke digitalisere den.
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Skolen arbejder på at få gennemført de projektrejser i regi af Erasmus+ og
Nordplus Junior, der blev udskudt.
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Derfor har vi ca. 75 familier der skal aflevere og hente mapper.
For at forhindre virus-spredning igennem mapperne er idéen, at mapperne skal
ligge på skolen fra fredag til mandag, hvor lærerne så kan hente dem.
Teams snakker sammen og udvikler og finder balancen i forhold til klasserne.
Mellemtrinnet har hørt erfaringer fra OB og vil forsøge noget lignende med flere
digitale møder med klasserne.
Vi skal forsøge at lave en undervisning, der kan gå med lærernes støtte.
Måske skal musikskolen lave fjernundervisning. Vi skal gøre det der giver
mening. Så vi må finde en løsning, der fungerer.
Vi har stadig brug for, at opkræve betaling for alle skolens tilbud.
Thomas kan melde ud, at man har mulighed for at henvende sig, hvis man er
klemt økonomisk i denne tid, og så kan skolen evt. finde en afdragsordning.
•
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Konsekvenser for planlægning af næste skoleår
Den praktiske planlægning af næste skoleår kører, som det plejer. Der er en plan
for det.
Udviklingsområderne er præsenteret for lærerne. Der skal lægges møder ind, hvor
der skal arbejdes videre med områderne, som der skulle have været gjort til de
aflyste pædagogiske dage.

Forberedelse af generalforsamling
Den er udskudt. Og vi skal indkalde med 14 dages varsel.
Desirée og Jannie genopstiller.
Britt og Jens gør ikke.
Derfor er der brug for mindst 2 nye forældre i bestyrelsen.
Esben udarbejder et skriv til skolefælleskabet herom.
Tilbud om frugtordning
• Tilbud for ny leverandør, der også leverer til Ollerup friskole
• Ansøgning om nyt EU-tilskud
• Gennemsnitlig pris inkl. tilskud ca. 1/stk
Vi lander på en obligatorisk frugtordning fra 1.august 2020.
Skolepengene bliver hævet 1.august for at dække omkostningen.
Fagudbud 20/21
• Forslag fra ledelsen – fagudbud 20/21 ændres ikke ift.19/20
Godkendt.
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Masterplan
Der er ikke noget nyt lige nu.
Søren arbejder på belysning på parkeringspladsen og ved Pulsen.
Alle vandhaner på skolen bliver skiftet nu til vandhaner med censor.
Nyt fra udvalgene.
Økonomiudvalget
Udvalg for bygninger og udearealer
Pædagogisk udvalg
Fonden Erla fortalte, om de projekter der har fået tildelt penge fra fonden denne gang.
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Eventuelt.
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Internal - KMD A/S
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