
Referat af bestyrelsesmøde

Tid: Mandag den 7.februar 2022 kl 19-22

Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Vickie Borgstrøm, Camilla
Tønnesen, Anders Brixner, Anni Norddahl, Charlotte Thyssen, Søren Fly,  Pedro
Martinez og Anne Sofie Strøm

Forplejning:

1. Orientering om økonomi og budget (Anders/Pedro): Økonomien er
gennemgået og balancere er som forventet. Revisoren kommer i denne uge
og fremlægger det endelige regnskab på næste bestyrelsesmøde.

2. Orientering fra:
Vuggestue & Børnehave (Camilla/Søren): Søren er glad for sit nye job i

bh/vuggestuen, men gr. corona har personalegruppen endnu ikke været
fuldtalligt. Der har været arbejdsweekend og bh/vuggestuen blevet flot
renoveret indvendigt.
Søren har lavet læreplaner. Der er 6 børn i vuggetuen, der starter et nyt barn
i vuggestuen til sommer, og der er flere interesserede.  Der starter 5 børn i
forårs SFO.
Søren ønsker sig at der kommer pædagogstuderende og har oprettet
bh/vuggestuen som praktikplads med godkendelse fra Pedro. Søren er
desuden glad for den store forældreopbakning på stedet.
Ventilationen i bh/vuggestuen er blevet renset, så den fungerer bedre. Det
er blevet gjort af en forældre på stedet.
Der kommer lovpligtigt tilsyn fra kommunen d.11.02.

Lærergruppen (...): Punktet  udgår gr. manglende deltagelse fra
lærerteamet.

Skolen (Pedro): Lige nu er personalet hårdt ramt af corona, men de er
så småt ved at vende tilbage. Pedro er påbegyndt planlægningen af skemaet
for næste skoleår. Det er bl.a. et ønske, at der kan ansættes en ny musiklærer
på et tidspunkt.

Der bliver fastelavnsfest d. 27.02 kl. 14.
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3. Løbende sager (Anne Sofie)

Orientering fra de forskellige sjaks (Anne Sofie) PR udvalget arbejder
fortsat på den nye hjemmeside.

Renovering i bh/vug, noget nyt? Mandag d. 21.02 kommer arkitekten
til et møde med Pedro.

4. Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie)
Skolemøde: Emne: Udeskole. Dato: 09.06. Charlotte og Dagny

arrangerer.

Skolens Kalender:
Generalforsamling: onsdag d. 20.04
Forårsmarked: 07.05
Teater: uge 12-14.

5. evt. Bestyrelsen vil lave en prioriteret plan for renovering af skolen.

6. evt. lukket punkt
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