Dagsorden bestyrelsesmøde den 11.08.20 kl. 19.00
Mødet blev afholdt fysisk på skolen.

Deltagere: Torben Knudsen, Jytte Lind, Jan Johannesen, Jonas Marquart, Ulf Bender, Mette Frandsen,
Ronni Hørlyk, Mikkel Poulsen, Trine Munck, Jehan Ettama,
Afbud: Majbritt Givskov
Dagsorden:
A. Godkendelse af referat fra d. 3.6.20 - 110820: referatet blev godkendt.
B. Opfølgning på sidste møde
1. Rammen for børnehuset økonomi/JJ - 110820: Rammen fastholdes - minus dkr 100000 er
acceptabelt - Forældrerådet skal tilstræbe at vi rammer et nul. Jytte og Jan holder møde 170820
omkring budget - Skal der ændres på rammen skal dette via forældrerådet.
2. Opsamling fra møde d. 18.6.Rekrutteringen af nye børn til børnehus og forældreinddragelse /JE 110820: PR- udvalget er blevet styrket med yderlige 3 deltagere og er på vej til at eksekvere.
3. Gymnastiksalen /TK
- Der holdes bygningsmøde onsdag d. 12. kl. 16.00 - 110820: TK oplyser at salen er blevet
isoleret. Udarbejdelse af masterplan for skolen pågår.
4. 9. kl. prøve ikke prøve /TK - 110820:Det er nu forældre skal beslutte om der ønskes 9. klasse. Kort
drøftelse af hvorvidt der skal være eksamen /prøver eller ej. TK spørger alle 8. kl. elever og
forældre om ønsket for 9. klasse i kommende skoleår. Vi skal have belyst pros/cons for prøve eller
ej. Der arrangeres en seance ultimo september hvor Anja fra Hvilsom kommer og fortæller om
fordele ved prøver. TK arrangerer. Oplæg fra TK/lærergruppen hvordan prøvefri evt. vil udleves.
5. Opsamling på strukturmøde d. 30.6 /JJ+UB- 110820: Vi startede med dette punkt. Ulf fremlægger
forslag ink. tidsplan for dette punkt. 3 løsningsmodeller fremlagt. Herefter drøftelse af dette.
Bestyrelsen beder gruppen komme med oplæg baseret på model 2 og/eller 3. Vi har stadig model
1 som kan besluttes. Gruppen kommer retur med oplæg på næste møde i september. Derefter
skal evt. forslag godkendes på 2 generalforsamlinger.
C. Orientering Børnehuset. Siden sidst v/JL
1. Se bilag 1 - 110820: Foruden det i bilaget skrevne oplyser Jytte at Sara er sygemeldt fra dd. Der
arbejdes på at finde god vikarløsning.
2. Digitaliseringsprojekt i børnehuset /JL- 110820: TK oplyser at 2 møder var indkaldt til. Begge aflyst.
Næste møde 26. august 2020.
3. Orientering fra forældreråd /JL+JM - 110820: intet nyt
D. Skolen. Siden sidst v/skolelederen
1. Se bilag 2 - 110820: TK informerede
E. Evaluering - 110820: intet nyt
F. Økonomi - 110820: intet nyt
G. Orientering fra udvalg – orientering sendes skriftligt til TK, der udsender til bestyrelsen
H. Planlægning
1. Arbejdsdag /ML+RH - 110820: drøftelse af vores arbejdsdage - mange afbud forudses. Skal vi
aflyse eller ej? - konklusionen er at vi fastholder 12. sept. 2020. I foråret flyttes arbejdsdag til 10. april
2021.
2. Dato for generalforsamling - /TK se nyt fra 29.5.:

Dato fastsættes 27/8 2020 kl. 18 til aftensmad generalforsamlingen starter kl. 19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen vedr. forsamlingsforbuddet
TK: kroen er booket
ML laver indbydelse + dagsorden, TK udsender
• Nye medlemmer til bestyrelsen (formand)
Vi søger efter muligheder.
• Orientering om frist for indkomne forslag (formanden)
Indkomne forslag senest 6/8 2020
• Dagsorden senest 13/8 2020
• Booking af sted for afholdelse (sekretær)
• Udarbejdelse af dagsorden (formand)
• Finde ordstyrer ML: Carsten Abrahamsen har sagt ja
• Lave valgsedler (skoleleder)
• Stemmetællere (X)
• Referent (X)
• Velkomst (formand)
• Gaver og andre tilkendegivelser (sekretær)
• Præsentation af bestyrelsen – skal huskes på samlingen.
• Præsentation af nye kandidater – skal gøres på samlingen inden afstemninger.
I. Indkomne forslag
1. Corona ift. rengøringsudvalget /MG - 110820: TK og Majbritt taler sammen.
J. Evt.:
1. Opsætning af rottespærre TK - 110820: Kommunen tilbyder at etablere rotte spærre i kloaken.
TK takker ja til det. Vi er dækket af forsikringen
2. Mundbind i bus TK - 110820: Hvem skal betale for mundbind hvis det bliver et krav?
Konklusion: Den enkelte betaler selv. Vi følger det offentlige ifht. om det kræves i bussen.
Richard skal have en stak i bussen, hvis det pludselig bliver et krav.
Jytte oplyser at mundbind/Visir kan blive brugt i BH i tilfælde af et barn bliver syg. Evt. kan
børnene på skole og BH instrueres i brug af mundbind.
3. Sampasning i ydertimerne? 110820 - i ydertimerne er sampasning accepteret.
4. Hvad må arrangementsudvalget ML/AF - 110820: Vi kan i princippet gøre som tidligere. Vi skal
gøre hvad der er muligt for at sikre den bedste hygiejne- anbefaler potionsuddeling.
5. Hækken mod vest. Skal den fjernes?. 110820: Hækken bliver ind til videre.
6. Ronni opfordrer til at der kigges på sommerferiens placering næste år. TK kigger på det.

