Referat af bestyrelsesmøde
Tid: Tirsdag den 12/11 2019 kl 19-22
Deltagere: Pedro Martinez, Mette Birk, Lars Baadegaard, Viggo Aavang, Morten Juhl Lauritzen, Anne Sofie
Rasmussen.
Afbud: Maria Storm, Line Gessø Hansen, Arne Vingum, Martin Nevers, Dagny Egelund, Annette Pihl
1.Orientering om økonomi og budget. (Viggo)
Økonomien for de seneste 3 måneder blev gennemgået, der har i perioden været et overskud på ca.
50.000 DKK. Ændringen i bemandingen efter sommerferien, medfører således at der er en sund balance i
økonomien.
Budget for 2020 er ikke endelig færdigt, da de seneste takster fra kommunen først lige er kommet på
kontoret. Pedro og Pia arbejder på det til næste bestyrelsesmøde.
2.Orientering:
Vuggestuen og børnehaven (Annette)
Sofia er blevet fastansat, og der er kommet en ny familie med et barn i vuggestuen. Der er god stemning i
børnehaven. Sofia har aftalt med Pedro at låne salen på skolen til yoga med børnene.
Lærergruppen(Morten)
De 2 nye Lise og Ane er super glade for at være på skolen. De får en god læring af at være på skolen. De
andre i læregruppen er også glade.
Skolen(Pedro)
Der er en ny dreng på prøve i 4. klasse. Fællesspisning er på plakaten igen den 21. november. Der har været udført brandøvelse, hele skolen var ude på 2.27 sekunder. Der kommer foredrag på skolen i næste
uge.
Ellers er der generelt god stemning på skolen.
Den tilsynsførende (Hans Henrik) kommer på 2. besøg på skolen til tilsyn på Fredag.

3.Nyt fra løbende sager og Sjaks
Varmekilde til børnehave/skole (Viggo)
Der har været konsulenter ude at kigge skolen igennem. Der arbejdes på 2 fronter, enten med en varmepumpe i børnehaven, eller at vi kan trække på træpillefyret fra naboen. Når vi har endelige beregninger
og forslag, skal der tages stilling. Der bliver sendt rundt til bestyrelsen når der er nyt.
Chromebook - hvor langt er vi? (Pedro)
Der har været en mindre misforståelse mellem skolen og Atea, omkring hvilken model der skulle vælges.
Den endelige pris bliver derfor en smule højere, men stadig billigere end Ipads. Pedro skriver lidt mere
forklaring rundt om leasing modellen.
Morten forklarede at setup omkring sikkerhed og mailkonti er på plads. Morten laver infoskriv til forældre.
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4.Kommende arrangementer/opgaver ( Anne Sofie)
Julecafe 1. Dec. fordeling af opgaver (Anne Sofie)
Bestyrelsen står for cafeen. Der skal skaffes præmier til lotteri. Der skal være juletræ udenfor skolen på
byens plads. Både børnehavnebørn og skolebørn optræder.
Kommende skolebørn, hvilke tiltag skal gøres for at skaffe børn? ( Anne Sofie)
Der er pt. Ikke så mange børn der skal i 0.klasse fra vores egen børnehave, hvorfor vi skal have gjort opmærksom på os selv. Annesofie skriver rundt til bestyrelsen for at finde en der kan lave et opslag der kan
deles på Facebook.
Henvendelse fra menighedsrådet ang. kostume garderobe. ( Anne Sofie)
Vi er i gang med at tømme kostume garderobe på præstegården.

Nedsætte udvalg til at arrangere skolemødet der afholdes d. 4 Februar
Annesofie skriver rundt for at finde et udvalg der kan afholde skolemødet.
5.Evt.
6.Evt. Lukket punkt
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