Dato: 25-03-2021
Tid: 18:30-21:30
Sted: ZOOM

Pkt.
1.0

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE
Deltagere: Jannie, Chanette, Desiree, Erla, Esben, Britt,
Peer, Lars, Jesper, Thomas
Afbud: Desiree
Mødeleder: Esben
Referent: Chanette
Forplejning:
DAGSORDEN

Emne
Ledelsen orienterer
1. Elever og ansatte
2. Orlov TV 2022
3. Nyt om ”Corona-skolen”
4. Orientering om sag vedr. klasselærerfordeling i kommende 4. og 6. klasse
Vi er klar til at tage imod nye Koloritbørn- 21 ud af 22 familier benytter tilbudet.
Louise sidste arb. dag fredag, og Julie ansat pr. 01.04 2021.
Pr. 06.04-sommerferien er Marianne Leth ansat som vikar i primært mellemtrinnet
Maj-Linn Tollefsen er ansat som støtte i bh. klassen, da Line og Pernille som planlagt har kolorit-børn.
Vi leder efter vikar til 1. kl efter sommerferien 2021, indtil Merete er tilbage fra barsel til december.
Vibe kommer få timer om ugen fra nu.
Lars Skov 1/8-1/10 orlov. Vikar kommer.
Thomas V. planlægger orlov januar 2022.
Jesper ønsker at bruge rest af sin forældreorlov på et tidspunkt skoleåret 2021-22.
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Corona – flere elever har brug for nødundervisning på skolen pga. mistrivsel. De har socialt brug for samvær.
Der er plan for åbning (og restriktioner) frem til uge 19.
Planer for lejrskoler uge 20 holdes fleksible.
To vikariater har overlappet hinanden for kommende 4. klasse. Der bliver sådan, at 5. klasse beholder
klasselærer Julie, og Jens tager 3. klasse allerede fra påske.

2.0

Regnskab 2020 - Regnskab gennemgås af revisoren
Peter Eilertsen gennemgår et pænt regnskab med overskud på 765.000.
Regnskabet godkendes af bestyrelsen.
Peter Eilertsen siger farvel og tak for samarbejdet. (Går på pension)
Kasper Kortegaard deltager også. Overtager efter Peter.

3.0
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5.0
6.0

Planlægning af generalforsamling
Erla, Peer, Esben planlægger mødet, som bliver på Zoom, men ellers traditionelt. Det er planlagt til 2 timer,
som vi mener er max online.
Beretninger er optaget på forhold, så vi kender tiden præsist og derefter åben for spørgsmål.
Michael Marcher vil gerne være dirigent-kandidat.
Jesper styrer teknik med indslag på dagen.
Online stemmeseddel afgives elektronisk, på dagen lægges link ud.
Zoom-link sendes ud inden.
Fonden skal have vedtaget nye vedtægter og er på også.
Peer gennemgår nøgletal fra regnskab.
Valg af tilsynsførende (Karins periode udløber)
Vi finder certificeret tilsynsførende. Max to år ad gangen og af højst 3 gange på samme skole.
Vedkommende skal vælges af forældrene.
Det besluttes at spørge Karin, om hun vil stille op til endnu en periode.
Vedtagelse af næste skoleårs fagudbud
Thomas gennemgår og svarer på spørgsmål. Bestyrelsen bakker op om fordelingen.
Byggeproces
Byggeprogram sendt ud og bestyrelsen har nikket til det.
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Forældreforslag om svømmeundervisning
Dette vendes, og ledelsen vil vende tilbage for hvordan, det kunne se ud praktisk. Det tages på møde næste
gang og så beslutter vi derfra, om det er noget vi skal gå videre med, evt til forældrerådet.
Forældreforslag om madordning
Dette er ved at blive undersøgt af forældrerådet samt gennem kontakt til Friskole Thorlund, der har egen
madordning.
Nyt fra pædagogisk udvalg - Workshop om skolefællesskabet
Erla fortæller om det, og der er også sendt mail ud til bestyrelsen. Den 05.05.21 kl. 19-21.30 og afholdes
fysisk i morgensang med Tyge Mortensen som tovholder
Underskrift af referat
Evt.
Esbens sidste bestyrelsesmøde som formand
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