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4. november 2020 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 11. november 2020 kl. 18.30 

 

Afbud: Gitte 

Deltager – Mette (lærer), Mette, Ulrik, Jens, Line, Dorte, Sonja (Skoleleder) Peter(Souschef)  og 

Andreas 

Referent: Andreas  

 

1. Godkendelse af referat 

Vi mangler stadig referat fra September.  

 

Oktober referat er godkendt og underskrevet  

 

2. Orientering: 

Formand – Intet at berette –  

 

Skoleleder 

- Sonja beretter om Skolens hverdag efter nogle uger med online/nødundervisning pga. særlige 

restriktioner i Nordjylland 

o Der afholdes nødundervisning for 5-6-7-8 klasse ugen ud. 

- Helle har sidst arbejdsdag den 12 nov. 

o Men har tilbud at hun underviser 7 klasse i matematik  

- Der er modtaget 37 ansøgninger som er valgt 6 kandidater ud af.  

- Der afholdes ansættelsessamtaler med kandidater den 19/11 

- Julefest aflyses  

- Skoleleder underretter bestyrelsen om procesplan for medarbejder-reduktion 

  

  

Kasserer 

- Intet at berette, da Gitte ikke deltager 

- Sonja har fulgt op på budgettet og det ser fornuftigt ud  

 

Lærer – MLJ 

- Der er ikke noget nyt fra lærerne.  

 

SFO-leder  

- Peter beretter om deres nye dagligdag – set i ekstra ugebrev udsendt den 6 nov.  

- Der er ikke mange der bruger morgen SFO – der er ca. 7 elever der bruger morgen SFOén 

- Eftermiddagen er delt i lege zoner  
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- Eleverne samles i klasserne i yder timerne  

- De skal til at lave Julegraver – Af gode grunde kan der ikke fortælles mere.   

 

Orientering fra udvalg 

- Arbejdsudvalget beretter  

o Svævebanen er færdig 

o Der lægges faldgrus 

o Der købes ny maling til det sidste på legehuset 

- Dermed er der fulgt op på de løse ender fra arbejdsdagen 

- Jens får et tilbud på asfalt, til multibanen.  

 

3. Fastsættelse af skolepenge 

- Pris for første barn, fremskrives ikke mere og fastholdes på nuværende pris, 1.560 Dkk 

- Andet barn og flere fremskrives fortsat med 3%   

 

4. Procedure ved manglende indbetaling af skolepenge. 

- Der er fremlagt en procedure for arbejdsgangene, hvis der er manglende betalinger for 

elever. Denne er godkendt af bestyrelsen.     

 

5. Åben Skole 

 - Evaluering – Det var en meget god dag trods alle restriktionerne  

 - Det er klart en dag, vi vil holde fast i fremadrettet.  

- Der blev 6 indskrevet på den dag.  

- Det forventes at der kommer 8 elever i den nye 0. klasse   

 

6. Minions 

- Pga. Corona-situationen er Storkereden ikke umiddelbart fortalere for et 

Minionsforløb 

 - Hvad mener vi? 

 

- Vi vil gerne afholde som aftalt sidste år 8-11 hverdag.  

- Vi er åbne for evt. forandringer hvis Coronaregler sættes i vejen for afholdelse.    

 

7. Forårsmesse 

 - Vi har fået en stand på 2x4m i gangen, som vi ønskede. 

 - Hvem er tovholdere på deltagelsen? 

 

- Andreas Lynnerup er tovholder for at lave et oplæg  

 

9. Evt. 

Planlægning af julefrokost 

Line bestiller mad og dækker bord, Dorte spørger Gitte om hun vil få styr på drikkevarer. 


