
Referat fra bestyrelsesmøde

Tid: Tirsdag den 10 Januar 2023 kl 18.30 - 21.30

Deltagere: Anne Marie Bergholdt (referent), Anders Brixner, Anni Norddahl,
Charlotte Thyssen, Matthew Kennedy, Andreas Kirk, Søren Fly,  Pedro Martinez,
Anne Sofie Strøm og en lærerrepræsentant

Forplejning: Anne Marie

1. Orientering om økonomi og balance (Anders/Pedro)
Saldobalancen er gennemgået. Der er ekstraordinære udgifter i børnehaven,
som der kigges nærmere på. Udgifterne til undervisningsmaterialer er også
større end budgetteret. Pedro kigger nærmere på det.

2. Orientering fra:
Vuggestue & Børnehave (Andreas/Søren)

Søren fortæller, at Faaborg Midtfyn Kommune sender meget materiale ud
omkring fx læreplaner, som han bruger meget tid på, hvorefter de trækker
det tilbage igen. Der er et godt samarbejde med kommunens
sprogkonsulenter. Bh/vuggestuen føler sig generelt set og hørt af
bestyrelsen. Søren arbejder administrativt om mandagen. Der arbejdes med
at alle ansatte ved hvad hinanden gør i dagligdagen.
I løbet af 2023 kommer der højere krav til digitalisering i forhold til børnenes
brug af medier.
Der er startet nye børn i både vuggestue og børnehaven.
Der holdes forældrerådsmøde d. 11.01.
Maria som er timeansat stopper d. 31.03.23.

Lærergruppen (Ann Segel)
Lærerne har holdt lærermøde i dag. Der er travlhed, fordi der er en lærer
sygemeldt. Lærerne har aftalt fremadrettet at have et øget fokus på deres
sociale arbejdsmiljø og ikke udelukkende faglighed.

Skolen (Pedro)
Emneuge og juleteater er gået rigtig godt. Ann har taget godt hånd om

5-9 kl. i december, mens der har været en lærer sygemeldt.
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Skolen er blevet udtaget til undersøgelse af om vi skal have tilsyn af
STUK. Undersøgelse af om skolen står mål med “frihed og folkestyrekravet”.

Pædagogisk dag flyttes til 24.03 og skal i år omhandle autisme. Det
foregår i Kbh, og lærere og pædagoger skal deltage i et foredrag som
afholdes af Peter Vermeulen.

Der er voksenfest d. 21.01.
Pedro har lavet MUS samtale med alle lærere på nær en. Den sidste

MUS samtale er planlagt. Pedro skal til LUS d. 26.01.
28.01 er det Pedros fødselsdag.

3. Løbende sager
- Orientering om renovering bh/vug (Anders): Kvisten, udhæng, alarm i

brønden, velux vinduer, hulmursisolering er renoveret og der er lavet
nyt puslerum og garderobeplads i vuggestuen. Der vil i kommende
fremtid blive installeret toilet og vand/kloak i puslerummet.

- Orientering om prioriteringsliste af arbejdsopgaver (Anders)
Pedro har orienteret om at taget i børnehaven er utæt og har på
forhånd indhentet tre tilbud på nyt tag på børnehaven. Pedro ønsker
at der indhentes et par tilbud mere og giver opgaven videre til
byggesjakket.
Inden næste bestyrelsesmøde indhentes de sidste tilbud, og
bestyrelsen tager til næste møde en beslutning om, om taget skal
skiftes og hvilket tilbud vi evt. tager. Inden næste møde kigges på den
finansielle del. Det tages op i økonomiudvalget.

4. Kommende arrangementer/opgaver.
Skolemøde d. 08.02- arrangeres af bestyrelsen for forældre og skolekreds.
Bestyrelsen beslutter at emnet skal omhandle skolens værdier. Der
nedsættes et udvalg med Andreas, Annie og Pedro, som planlægger mødet.

5. evt: Andreas informerer om Jem og Fix puljen som støtter med op til 50.000
kr, til “gør-det-selv”projekter.
Anne Sofie informerer om at foreningen, som står for Egeskov Slotsløb er
lukket, og de har en pulje penge tilbage, hvor vi kan søge om 20.000 kr
Pedro arrangerer, at der bliver lavet bedre lysforhold på strækningen mellem
skolen og børnehaven.

6. lukket punk.
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