
Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2020.  

Pedro gennemgik opstartsplanen for genåbningen af først skolen og så for børnehaven og vuggestuen.  

- Først startede Pedro med at fortælle at der er fire nye børn på vej til skolen/børnehaven.  

- 5 klasserne fortsætter fjernundervisning sammen med 6. klasse.  

- Der er i den kommende tid 4 børn i 3-4 klasse.  

- Og op til 10 børn i 0-2. klasse.  

Pedro gennemgik dernæst skolens procedure i henhold til sundhedsministeriets retningslinjer i forhold til - 

- håndhygiejne,  

- aflevering/ hentning af børn   

- den daglige rengøring (to gange om dagen) 

- afstandssikring  

- skiltning og information til børn og forældre 

Lærerne er derudover gået i gang med at tænke i nye udendørs læringsrum som trækker på de udeområder 

vi har lokalt i Rudme. Lærerne er meget fortrøstningsfulde og glæder sig til mere udeundervisning. Der er 

lavet et skema som kommer til at køre i den kommende periode. Det er nødundervisning, så der bliver ikke 

undervist i fuldt skema, men som kommer til at tilbyde nogle alternativer til den almindelige undervisning, 

som tilbyder andre former for læring. Skoledagen bliver fra kl. 8-13.30.  

Indtil videre åbner skolen ikke SFO-tilbuddet endnu. Skolen starter med at gøre sig nogle erfaringer med 

skoledelen, og vil dernæst tage fat i en gradvis åbning af SFO-delen.  

 

Børnehave og vuggestue:  

 5 børn fra på torsdag og så kommer der lidt flere fra på mandag.  

Det bliver fire faste personaler som kommer til at dække skemaet i børnehaven.  

Der bliver åbent i børnehaven kl. 06.30-14 i børnehaven til en start.  

Der vil være to personaler på arbejde hele dagen. Det er kun vuggestue og toiletter som er 

åbnet i første omgang, da der er så få børn.  

Annette gennemgik procedurerne for håndtering af hverdagen i henhold til 

sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Der bliver fjernet en del legetøj fra legepladsen, for at reducere mængden at rengøring i 

løbet af dagen.  

Det er vigtigt at appellere til forældrene om at holde øje med sygdomssymptomer på i hjemmene, og 

sørger for at holde børnene hjemme, hvis der er symptomer på sygdom.  

 

Bestyrelsen bakker op om skolens plan for genåbningen af skolen, og glædes over at det nu bliver muligt at 

drive skole på skolens matrikel igen.  

2. punkt på dagsordenen: godkendelse af skolens reviderede regnskab.  



Viggo taler med revisoren og indkalder dernæst til bestyrelsesmøde med henblik på godkendelse af 

regnskabet, som er bestyrelsens opgave, da der ikke har kunne afholdes en generalforsamling indenfor 

ministeriets tidsramme.   


