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5. november 2019 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 13. november 2019 kl. 18.30 

Afbud: Ulrik, Mathias 

 

1. Godkendelse af referat 

 

2. Orientering: 

Formand 

- En enkelt forældrehenvendelse, vedr. bestyrelsens tidligere beslutning om stillingtagen 

omkring mulige vindmøller i Malle, blev drøftet. Drøftelsen gav ikke anledning til 

holdningsændringer 

 

Skoleleder 

- Der starter snart et nyt barn 

- Nogle forældre ønsker et nyt firma til skolefoto. Forskellige muligheder drøftes ud fra 

erfaringer fra andre fotografer/firmaer. Sonja kontakter en ny mulig fotograf. 

- Den ny ferielov betyder, at hvis vi afholder ferie som vanligt vil det kræve en større sum 

feriepenge til indefrysning. Det kan løses ved at medarbejdere kan ’låne’ en dag i 

kommende ferieoptjeningsperiode.  

Bestyrelsen beslutter at medarbejdere har mulighed for at låne/afholde én feriedag i 

efterårsferien, hvor der kun er optjent 4 feriedage, men som reelt først optjenes i oktober 

måned. Det besluttes af ferieafvikling flyttes til i uge 8, 42 og 28, 29 og 30. 

 

Kasserer – afskrivning af to debitorer? 

- De to omtalte debitorer afskrives i regnskabet, men der arbejdes fortsat på at inddrive det 

skyldige beløb. 

- Status på regnskabet blev gennemgået, intet at bemærke. 

 

Lærer – Mathias (Peter fortæller) 

- Vi glæder os til at komme på tur. Peter fortæller lidt om indhold mv. 

 

SFO-leder 

- Vi er i gang med juleforberedelser, I kan glæde jer. 

- Vi glæder og til bedsteforældrehygge, juletur mv. 

- Vi vil gerne have shinet SFO’en op med lidt nye møbler, lamper osv. 

 

Orientering fra udvalg  

- Der har været lidt snak med naboen om et nyt stakit, men man har ikke landet en aftale 

endnu. Ulrik og Michael fortsætter arbejdet 

- Der er købt nyt udstyr til vinduespudsning, der mangler dog stadig flere mopper til 

gulvvask. Dorte køber ind 

- SFO’en skal males i alle rum, førsteprioritet er de to store rum. Tanja har skaffet maling. 

- SFO køkken trænger til hovedrengøring 

 

3. Julefest 

- Afholdes 12. december. Brovst pigegarde kommer kl. 19.00. Der vælges forældre til at passe 

bod i stedet for bestyrelsen. Forældre er fra 0 – 2 klasse. Der kommer invitation sernere. 
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4. Det kommende skoleår 

- Forventet elevtal 

- Vi falder lidt i elevtal, ca. 11, så der bliver noget økonomisk som skal løses. Heidi finder 

mulige løsningsforslag. Der afsættes tid til gennemgang på næste møde. 

 

5. Fastlæggelse af skolepenge og SFO-betaling 

- Skolepenge plejer at blive fremskrevet med 2-3%, og det forventes at ske igen. 

- Det drøftes bla. om der skal lavet én eftermiddagsmodul i SFO… Nuværende model er bla. 

administrativt tungt. Punktet tages op igen på næste møde. 

 

6. Ny P-plads 

Hvor langt er vi? 

- Svend er så småt i gang, Peter følger op så vi forhåbentlig har den klar til efter jul.  

 

7. MiniSFO 2020 

- Det er aftalt med Storkereden at de afholder udgiften til pædagog for 3 timer MiniSFO om 

dagen på ca. 40.000, hvor barnet fortsætter dagen i Storkereden 

 

8. Opfølgning på forældre introduktionsordning 

- Ét nyt forældrepar har takket ja og der er dannet et par. Vi bibeholder muligheden for 

kommende nye forældre. 

 

9. Åben Skole 

Evaluering 

- God tilfredshed generelt. Godt arrangeret uden ventetid. Der kom desuden forældre til 

børn som først er skoleklar 2021/2022. 

 

10. Foldedør musik 

- Udskydes 

 

11. Lønforhandlinger 

- Blev drøftet  

 

12. Julefrokost 

- Vi gør som sidst. Gitte bestiller til bestyrelsesmødet i december, kl. 17.30 

 

13. Fælles fest/arrangement for bestyrelse og medarbejdere 

- Gitte og Mette vil godt arrangere noget. 

 

14. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

- Orientering om løsning vedr. MiniSFO 

 

15. Evt. 

- Der skal købes hæk. Gitte arrangerer plantning 

 

Dorte havde brød med ☺ 

 


