
Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tid: Onsdag den 16. November 2022 kl 18.30 - 21.30

Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Vickie Borgstrøm, Anders
Brixner, Stig Kjeldbjerg, Matthew Kennedy, Andreas Kirk,  Pedro Martinez, Anne
Sofie Strøm og Annette Christensen.

Forplejning: Andreas

1. Orientering om økonomi og balance (Anders/Pedro)
Beslutningspunkter:

Priser for skole, børnehave og vuggestue 2023:
Prisregulering: stigning fra august 2023
Vuggestue stiger 10% til 3617 kr.
Børnehave stiger 3% til 2124 kr.
Før SFO stiger til 1634 kr (3% + ½ SFO-pris).
Skole og SFO stiger 3% 1 barn: 1127 kr 2 barn: 563 kr
SFO:  1 barn: 1112 kr., 2 barn: 876 kr.

Ovenstående er besluttet ud fra sammenligning med Faaborg Midtfyn
Kommune og andre private institutioner.

Sekretær ansættelsesbrøk.: Bestyrelsen beslutter at øge sekretærens
timetal til 24 timer om ugen fra 01.01.23 - 01.01.24 for at tilgodese
indkøring af opgaver.

Budget 2023: Budgettet er gennemgået. Der er budgetteret med et
overskud på 33.558kr. Bestyrelsen godkender budgettet.
Balancen er gennemgået.

2. Orientering fra:
Vuggestue & Børnehave (Andreas)
Der har ikke været forældrerådsmøde siden sidste bestyrelsesmøde.
Derfor intet nyt. Søren er lige nu fraværende gr. sygdom.
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Lærergruppen (Annette Christensen)
Alle har det godt. Annette fortælle at det går super godt i 0-1 kl. Det har
givet et godt løft i SFO'en at både Annette og Sofiya er tilknyttet.
Juleteater starter d. 01. dec.

Skolen (Pedro):
Udlejningskalenderen ligger nu på viggo.
Det er planlagt at skolekredsen skal have adgang til visse informationer i
Viggo.
Indskrivningscafeen var en succes. Der blev skrevet 8 børn op. Desuden
starter der 3 børn, som ikke kunne deltage og Pedro har haft en rundvisning i
dag.
Skolen har været lidt i tvivl om deres rolle ift. julebazar. Der er juleklip ons +
tors i uge 47.
Der er afholdt skole-hjem samtaler 2-3 kl., 4-6 kl er igang, 0-1 kl. afholdes i
januar. 7-9 kl. er endnu ikke planlagt.
Svømning og idræt er startet på Bernstorffsminde Efterskole. D. 18.01. er der
kulturel rygsæk for 7-9 kl i Trunderup.
Der er en lærer som har taget imod influenzavaccine. Tilbud om vaccine
kommer igen næste år.
Leasingaftalen på børnenes chromebooks udløber d. 31.12.
Personalet holder julefrokost d. 13.01.23.
Pædagogisk dag 19-20 januar 2023, hvor forældre passer skolen/SFOen.
Pedro køber julegave til personalet.

3. Løbende sager
- Orientering om renovering bh/vug (Anders): Vuggestuen har fået nyt

puslebord. Anders har i samarbejde med personalet lavet et udkast
(tegning) til et nyt puslerum + garderobe i vuggestuen. Anders skriver
ud til forældrene, om der er nogen som har lyst til at være med til et
byg-selv projekt

- Orientering om prioriteringsliste af arbejdsopgaver (Anders)
Håndværkerne går i gang med renovering af kvisten d. 17.11.

4. Kommende arrangementer/opgaver
- Julebazar: udvalget har mødtes og har arrangeret flere kreaaftner,

med rigtig fint fremmøde fra både skolekreds og forældre. Der bliver
cafe, tombola, kranse, julepynt, fiskedam m.m.

5. evt.
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6. lukket punkt - evaluering af skolelederes resultatlønsaftale.
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