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10. marts 2021 

 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 10. marts 2021 kl. 18.30 

 

(Mødet afholdes online ligesom sidst.) 

 

Afbud: Alle deltager  

 

1. Godkendelse af referat 

 

2. Orientering: 

Formand 

- Intet på hjerte  

Skoleleder  

- Der er udfordringer med fyret – det arbejdes der med. Der er midlertidig varmeblæser i 

klasserne. 

- Mellemtrinet må komme i skole en dag om ugen. Der kommer mere information igennem 

ugebrevet. Der bliver lagt vægt på det sociale samvær. 

- Onsdag og fredag er der test af elever der er over 12 år. Det er i godt samarbejde med 

Vesthimmerlands kommune.  

Kasserer  

- Saldobalancen gennemgås af Gitte Greth   

Lærer – TN – Thea Norup  

- Lærerne er belastede af de mange ændringer og der er f.eks. ekstra gårdvagt på.   

- Men de er glade 

SFO-leder  

- Der er flere børn som er meldt ud af SFO, da bussen køre relativt tidligt  

De er udfordret på at børnene skal holdes adskilt 

Orientering fra udvalg 

- PR-strategiudvalget har holdt møde hvor vi og har lavt en kort strategi på Facebook annoncer 

og ser videre på SEO   

 

3. Minions 

- Forslag - Udsættelse af start til 1. maj pga. den usikre situation i forbindelse med 

Corona? 

Vedtaget… foreløbig må vi ikke have egne elever på skolen, så kan vi ikke tag 

Minions ind på skole forsvarligt.   

 

4. Manglende betaling af skolepenge 

 - udenfor referat – dog kan det fortælles, at det går godt med inddrivelse af manglende 

betalinger   
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5. Skolepengebetaling 

 - Stillingtagen til mulighed for at flytte tidspunktet for skolepengeindbetalingen. 

- det besluttes at skolepenge flyttes. Der skrives i april referatet nærmere omkring 

dette 

 

6. Nedsættelse af gæld for debitor 

- punktet er drøftet og bearbejdes internt i bestyrelsens debitorudvalg.  

 

7. Generalforsamling og storforældremøde 

 - Planlægning – der vedtages Generalforsamling og storforældremøde at udskydes til 

den 26 maj. Forældre informatorens via ugebrev.   

 

8. Målsætninger 

- Der arbejdes på alle punkter og der arbejdes i detaljer ved næste fysisk møde.  

 

 

Målsætninger for 2020 

1. Gennemførelse af planer for skolegård og legeplads. 

2. Langsigtet løsning for tribune 
3. Planer for bedre omklædningsfaciliteter 

4. Fortsætte med at promovere skolen 
5. Arbejde på en vedligeholdelsesplan for bygninger 

6. Området foran Gimle skal ordnes – herunder rampe 
7. Udvidelse af parkeringsområde 

 

 
Evaluering 

1. Planer for skolegård er gennemført. Dele af planerne for legepladsen er gennemført. 
2. Løsning ikke fundet. 

3. Planen ikke fuldt gennemført. Der er dog truffet aftale om brug af omklædningsfaciliteter i forbindelse 

med Vilsted Idrætsforenings klublokale, hvilket aflaster brugen af de omklædningsfaciliteter, som findes på 
skolen. 

4. Dette er sket i det omfang, det har været muligt. Blandt andet blev der lavet en reklamefilm. 
5. Denne er endnu ikke blevet udarbejdet. 

6. Dette er gennemført. 

7. Dette er gennemført. 
 

Målsætninger for 2021 - forslag 
1. Færdiggørelse af legeplads. Herunder etablering af bålhytte og shelters 

2. Langsigtet løsning for tribune 
3. Planer for renovering/nybygning af omklædningsfaciliteter i forbindelse med salen 

4. Fortsætte med at promovere skolen 

5. Arbejde på en vedligeholdelsesplan for skolens bygninger 

 

 

9. Arbejdsdag forår  

 - Planlægning – 4 juni er der planlagt dato –  
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- Der arbejdes videre, vi håber og tror  at det må afholdes, trods restriktioner   

- Der er modtaget ønsker fra lærerne.  

 

10. Opfølgning på spørgeskemaundersøgelse 

- Der er kommet meget positive svar tilbage fra svarene, med en rigtig fin svar rate.  

- Alle svar er gennemgået og analyseret og sendes fremadrettet til lærerne også.  

- Vi er meget glade for alle svarene, både fra forældre og elever.  

 

11. Voksen-hest/føl par 

-  Punktet udgår pga. tekniske problemer   

 

12. Hvordan overholder vi persondataforordningen? 

- Sonja – skoleleder har gennemgået regler og retningslinjer og vi overholder alle 

glædende regler.   

 

13. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

- Dato for flytning af generalforsamling  

- Dato for arbejdsdag  

  

14. Evt. 

 

 

Vi spiser eget brød       

 

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 


