
13. januar 2022 

 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 12. januar 2022 kl. 18.30 

 

Referenter Line Torp Roed og Mette Buchardt 

 

Afbud: Gitte, Jens, Andreas og Thea  

 

1. Godkendelse af referat: Udsættes til næste gang, da referat mangler 

 

2. Orientering 

Formand: har intet at berette 

 

Skoleleder: Det kommende forløb for Minions (mini SFO) er nu faldet på plads. Børnene indskrives 

på fuld tid i skole/SFO og får en skoledag fra 8.00 – 12.20 med Mette Liltorp.  

Der afholdes forældremøde for de kommende forældre den 3/2.  

Vi søger kommunen om overførelse af det økonomiske tilskud, som normalt følger børn i 

førskoletilbud i integrerede institutioner. 

 

Musical udsættes med håbet om at vi kan afholde den sidst på foråret i uge 16-17 – afhængigt af 

coronasituationen. 

 

Emneuge flyttes til uge 9 i stedet for musical, da de to ting ellers ligger meget tæt. 

 

Evt. billig grund til salg – diskuteret men ikke relevant for skolen pga. placering 

 

Kasserer: afbud og intet at berette 

 

Lærer  

Pernille deltager i stedet for Thea på dagens møde, og fortæller at hverdagen fungerer udmærket 

under de nuværende restriktioner og at eleverne deles op så meget som muligt. En opgave der er 

lettere i år hvor klasserne allerede er inddelt i grupper, og har prøvet det før.  

De ældste elever har netop afsluttet deres projekt, som alle er kommet godt igennem. Lærerne 

kunne erfare, at hjemmearbejdsdage i forbindelse med projektet, kørte rigtig godt i år. Dels fordi 

der var en lærer tilgængelig online, men nok også fordi, eleverne nu er mere vant til at arbejde 

selvstændigt hjemme. 

 

SFO-leder 

 SFOen har med lidt forsinkelse fået og delt julegaver ud til SFOen – vi nåede det ikke inden 

nedlukning. Støtteforeningen har også bidraget. 

 

Orientering fra udvalg intet at berette på nuværende tidspunkt 



3. Fastlæggelse af åbningstid i SFO i skoleferier 

Det bliver fremover nødvendigt at varetage nødpasning i skolens ferier i SFOen, da det nuværende 

samarbejde med Storkereden ikke kan fortsætte i henhold til reglerne. Som udgangspunkt deler 

Morten, Mette og Tanja sommerferien. De resterende ferier går på rul mellem dem.  

I forbindelse med vinterferie, påske og jul bliver der tilbudt nødpasning i 3 dage i hver ferie. 

Der vil desuden blive indsat vikarer, så det er vigtigt at forældre ikke tilmelder børn, som så 

udebliver – det er ressourcerne ikke til. 

 

4. Drøftelse af mulighed for at vende busruten  

Dette blev diskuteret og tages op på et senere tidspunkt, da vi ikke ønsker at ændre ruten midt i 

skoleåret. 

 

5. Spørgeskema til tidligere elever 

Spørgeskemaer til tidligere elever og forældre udsendes som vanligt til sidste års afgangselever. 

Dette sørger Dorte og Sonja for. 

 

6. Planlægning af generalforsamling og storforældremøde 

Dato til Generalforsamling og storforældremøde blev fastsat til 6/4. 

Line tager kontakt til oplægsholder ang. madpakker/kost. 

 

7. Nyt fra bestyrelsen til ugebrevet 

Dato for generalforsamling.  

Henstilling til aflevering af børn på Buus parkeringsplads ovenfor skolen og ikke på Troldbjergvej. 

 

8. Evt. Intet  

 

 

Ulrik har brød med       

 

Med venlig hilsen Sonja og Dorte. 

 


