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4. august 2020 

Dagsorden til bestyrelsesmødet onsdag d. 12. august 2020 kl. 18.30 

Afbud:  

 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Orientering: 

Formand 

Skoleleder 

• God første skoledag  

• Positive tilkendegivelser fra forældre – positiv stemning og godt vejr  

• Generel god skolestart – fleksible medarbejdere 

• Mange overvejelser i fht. Corona, men vi klarer det sammen.  

• Frugtordning – frugt gives med tænger  

• God hest/føl-dag 

Kasserer – gennemgang af balance 

• Heidi har ikke fået gjort balancen færdig – men skulle gerne blive færdig til september 

• Vi tager den til september  

Lærer – Ida 

• Planlægning af overnatning – info til forældremøde  

• Forsøger at følge corona-retningslinjer i forhold til lejr  

• Fra 3.-9. klasse sover alle på campingplads eller shelter – Vi opholder os så meget ude 

som muligt.  

SFO-leder  

• I sommerferien – har der været tilmeldt nogenlunde det, der plejer  

• Der har dog været færre i de ydre uger af ferien.  

• Der har været flere tilmeldt, end der har været mødt op – Forældre er nødt til at tilmelde 

dem, da de ikke ved, om det er nødvendigt, og så finder de ud af, at de ikke får brug for 

det, og ikke alle melder tilbage → det kan derfor være svært at budgettere med  

• I forhold til bemanding – én voksen på det meste af dagen, og en ekstra på tre timer midt 

på dagen – Hvis ikke der er børn er der altid andet, der kan laves  

• Mandag + tirsdag (uge 33) var der næsten ingen børn, men fra onsdag begyndte der at 

komme flere 

Orientering fra udvalg  

• Asfalt-projekt skulle være lige på trapperne her i august  

• I forhold til anlægning af tag på cykelskur skulle det gerne ske i september 

• Vinduerne i sløjd skulle også gerne skiftes – Mahognivinduerne skal enten skiftes eller 

males (Ulrik er på sagen).  
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• Skraldecontainere på pladsen foran Storkereden  

3. Evaluering af indsatser i skoleåret 2019/2020 

 

a) Ændring af ringetider med henblik på en effektivisering af undervisningstiden. 

- Det fungerer rigtig godt. Det har virket efter hensigten. 

b) Etablering af faglokaler: Sløjd, billedkunst, håndarbejde og naturfag, så 

faglokalerne ikke skal bruges som stamklasselokaler 

- Det fungerer rigtig godt. Det har virket efter hensigten. 

c) Færdiggørelse af nye forberedelseslokaler – kopirum og stillerum samt mødelokale. 

- Kopirum og lærerværelse/forberedelseslokale fungerer rigtig godt – helt efter 

hensigten. 

  Stillerummet er ikke blevet helt færdigt, og det fungerer ikke som stillerum. 

• Det er ikke længere nødvendigt med et stillerum. Det bliver et rum til opmagasinering. 

Hæve/sænke-bordet skal fjernes, da det indbyder til at lægge ting der.   

 

4. Indsatser for det kommende skoleår 

 - Etablering af nye legepladser 

 - Skabe en indbydende forhal 

 - Styrkelse af fællesskabet mellem klasserne 

 - Færdiggørelse af stillerum 

 

• Gode idéer 

• Der er sat en ekstra familiegruppedag ind, og måske sammenlæsningen også har en 

effekt  

• Skal der eventuelt gøres noget ved baderummene?  

• Drengeomklædningsrummet stopper til i baderummet  

• Baderummene i klubhuset bliver renoveret, så de kan bruges  

 

5. Generalforsamling planlægges 

• Der skal ikke gøres noget særligt ud af generalforsamlingen  

• Der skal laves kaffe – hvis det er varmt kunne hvidvin være lækkert 

• Der plejer også at være chips – Hvis der skal være chips, skal det portionsanrettes  

• 5. + 6. klasse står for at arrangere generalforsamlingen  

• Kage kan godt serveres til generalforsamlingen – eventuelt muffins, kanelsnegle 

• Tidspunkt: kl. 19.00  

• Peter er dirigent  
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• Mette og Ulrik modtager genvalg, men andre er meget velkomne til at stille op 

• Lærerne kontakter 5.-6. klasse  

• Den afholdes i gymnastiksalen 

 

6. Afvikling af forældremøder 

• Det står i ugebrevet, hvordan de afvikles  

• Det ville være fint, hvis nogle fra bestyrelsen ville sige noget om, hvad bestyrelsens arbejde 

består af samt gøre lidt reklame for generalforsamlingen 

• 0. klasse (Jens)  

• 1. klasse (Line)  

• 2. klasse (Jens)  

• 3. klasse (Line)  

• 4. klasse (Dorte)  

• 5. klasse (Ulrik)  

• 6. klasse (Gitte)  

• 7. klasse (Dorte) 

• 8./9. klasse (Dorte) 

• Hvad nævnes?  

o De fire indsatsområder  

o Hvad nåede vi sidste år?  

o Rengøringen og fællesånd  

o Generalforsamling 

o Arbejdsdag 

 

7. Sensommerfest 

• Info i ugebrevet i uge 33  

• Pga. Corona bliver det picnic – Hver familie medbringer mad til sig selv  

• Jens skaffer 20 halmballer til pynt og siddepladser  

• Bestyrelsen bestiller øl og vand  

• Vi sørger for kaffe, slik, popcorn, præmier m.m.  

• 3. + 4. klasse står for at arrangere festen  

• Kaffe m. refill koster 5 kr. og kage koster 5 kr.  

 

8. Gennemgang af rengøringsplan 

• Hvert hold har en ekstraopgave   

• Ved første rengøring skal det siges, hvad deres ekstraopgave er  

• Klude der smides til vask, skal ikke smides i vaskemaskinen, med mindre man kan nå både 

at vaske og tørre dem  

• Vi må ikke starte vaskemaskinen, men vi må gerne starte tørretumbleren  
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• Der er ændringer i zone 0 opgaverne, da der er et hold mindre – Lærerværelset gøres rent, 

når Pernille og Heidi er på rengøring  

• Hver anden gang gøres køleskabe rene  

• Rengøringsmappen er opdateret  

• I rengøringskasserne er der nu en gulvvask med pumpe på (Floor and shine) – Det skal 

bruges på gulve, hvor der er linoleum  

• Der var for lidt forældre til hovedrengøringen, derfor var det svært at nå en ordentlig 

hovedrengøring – Vi skal have en løsning på, hvad vi gør, hvis folk melder tilbage med, at 

de ikke kan deltage i rengøringen uden at have byttet sin rengøringsvagt  

• Pernille er kommet af affaldssorteringen – så nu har vi ikke en affaldssortering. Vi kan 

betale os fra at få hjælp af renovationen til at hjælpe med at finde en løsning.  

• Jens finder lige ud af i fht. haveaffald fra Storkereden 

 

9. Arbejdsdag 

 - Dato og indhold 

• Indhold: Legeplads, skraldeområde, maling af skolen, hovedrengøring af køkken m.m. 

• Dato: Fredag d. 2/10 (uge 40) – Start kl. 13.35 (så snart skoledagen slutter)  

• Gitte spørger støtteforeningen, om de er med på at spytte nogle penge i legepladsen.  

• Legepladsudvalget holder møde i uge 34   

• Hvis ikke man kan komme til arbejdsdagen, kan man komme og gøre rent om søndagen  

• Vi forventer 3-4 timers arbejde pr. familie  

• Peter er i SFO den dag og kan godt tage dem med på sportspladsen  

• Dorte står for tilmelding  

• Mad: Eftermiddagskaffe/kage og aftensmad, fyraftensøl (Der skal være et madhold)  

• Gitte køber/bestiller øl og vand  

 

10. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

• Generalforsamling  

• Sensommerfest  

• Arbejdsdag 

 

11. Evt. 

• Faldende børnetal: Hvad kan vi gøre for at højne det igen?  

o Gitte: Ugeavisen  

• Rejser eleverne, fordi de er utrygge ved, om de er dygtige nok? Skal vi gøre mere i at give 

tydeligere feedback? Er den ikke tydelig nok? Det kan måske være svært for eleverne at 

vide, hvor de fagligt ligger?  

• Skal vi have fat i nogle gamle elever, der fortæller om deres tid på Vilsted, og hvad de har 

fået ud af denne skolegang, og hvor de er i dag?  
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Ulrik har brød med ☺ 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


