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6. maj 2020 

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 13. maj 2020 kl. 18.30 

Afbud: Lis 

 

 

1. Godkendelse af referat 

- Referat godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand  

- Intet nyt 

Skoleleder 

- Dagligdagen går godt, alle gør et stort men godt arbejde 

- Det kan være at vi ikke får refunderet alle de udgifter vi har haft til rengøring, men der 

er ikke meldt noget endeligt ud endnu 

- Minions skulle have været startet, men kapaciteten er ikke til stede grundet Corona-

krisen. Vi forventer at have nogle seancer med dem sommerferien, men ikke i samme 

omfang som de tidligere år 

- Heidi starter op på kontoret igen 

Kasserer – gennemgang af balance 

- Der er meget dialog med revisoren, så der er ikke sendt noget til kasseren 

Lærer – Lis 

- Afbud 

SFO-leder  

- Det går rigtig godt, som i skolen. Der er ok belagt med personale til de børn som er 

tilmeldt. Der er sendt ’sommerferie-sedler’ ude ved forældrene. Der er som de tidligere 

år en aftale med Storkereden, men vi kan risikere at Corona-krisen kan give 

udfordringer 

- Det fungerer helt vildt godt med aflevering oppe på den ny p-plads. Bla. fordi at p-

pladsen foran Storkereden er blevet lukket af og der dermed er blevet mere trafiksikkert. 

Der mangler dog lidt ensretning. Vi sender noget med i ugebrevet 

Orientering fra udvalg  

 

3. Genåbning af skolen 

- Status 

- Vi har etableret nogle rigtig gode forhold for 7 og 8 klasse nede ved klubhuset. Der er 

sat telt op i dag til den ene klasse. 6 klasse kommer til at være i ’fysik’ 

- Der bliver udendørs morgensang i fritterhaven 

- De store som kommer om morgenen, før et midlertidigt opholdsareal udendørs og bliver 

fulgt ned til klubhuset. Alle møder på skolen 

- Udfordringer 

- Kendte udfordringer er løst ☺ 

 

4. Regnskab underskrives 

- Regnskab underskrevet på mødet 

 

5. Det kommende skoleår i praksis 
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 - Medarbejdere 

- Der bliver noget sammenlagt undervisning på tværs af enkelte klasser for at få 

skemaet til at gå op med personalet,  

 - Elevantal 

- Vi har desværre modtaget udmeldinger så vi ender på 109 elever til næste skoleår, 

mod de 111 der er budgetteret med. Budgettet holder dog stadig 

 - Timetal 

- Elevernes timetal bliver det samme som i dette skoleår 

 - Organisering 

 

6. Renoveringsbehov i det kommende skoleår 

 - Taget på forskolen er ved at synge på sidste vers. 

- Tømmeren har set på taget på forskolen, de anbefaler at få det skiftet. De er blevet 

bedt om at komme med et overslag 

 

7. Generalforsamling 

 - Drøftelse af muligheder for alternativ afvikling 

- Vi vil helst have generalforsamling gennemført før sommerferien, vi skal dog 

forholde os til statens begrænsninger i forhold til forsamlinger. Det vil dog være 

mere sikkert først at afholde den til august/september. Datoen forsøges fastsat ved 

næste bestyrelsesmøde, med afholdelse af generalforsamling i august 

 

8. Rengøringsplan 

- Vi bliver lidt udfordret da der er flere familier der ikke har børn på skolen i næste 

skoleår, end der er nye familier der kommer til 

 

9. Arbejdsdag 

- Der var planlagt en arbejdsdag i juni, men på grund af Corona-krisen kan det være 

svært at afholde den. Der kan evt. samles et lille hold til at flytte sandkassen ned i 

’fritter-haven’, da det er en presserende opgave 

- Legepladsudvalget ser til om der kan findes opgaver der ligeledes kan udføres af 

mindre grupper 

 

10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

- Ensretning på den nye p-plads 

- Storkereden tilbydes at benytte den nye p-plads 

- Orientering om genåbning for de ældste elever 

 

11. Evt. 

 

 

 

Jens havde brød med ☺ 

 


