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1. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2019. 

Grundet forsamlingsforbud på grund af Corona-situationen er det bestyrelsens opgave at godkende 

regnskabet.  

Viggo gennemgik regnskabet, og bestyrelsen fik mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. På trods af 

at skolen kommer ud af året med et underskud på 45.000, så har vi forbedret skolens likviditet i 

indeværende år. Underskuddet skyldes en gældsforpligtelse til feriepenge, som skyldes den nye ferielov. 

Skolens likviditet er forbedret fra i 616.857 til 865.415. 

Regnskabet blev godkendt af en enig bestyrelse.  

2. Orientering fra børnehaven.  

Det går godt i børnehaven. Der er pt. 7 børn som bruger børnehaven/vuggestuen, og der er ved at blive 

indkørt et nyt barn i vuggestuen. De fleste aktiviteter foregår udendørs, og det fungerer godt og børnene 

har hurtigt vænnet sig til det.  

Børnene har selv mad med til hele dagen både for at spare personaleressourcer som bruges på børnene, og 

for at mindske smitterisikoen.  

Anette har skypet med kommunen som en del af tilsynet med børnehaven, og Anette har også skypet med 

sit ledernetværk og delt erfaringer med dem.  

Rutinerne er ved at være kørt ind, og Anette er ikke bekymret, men klar til at tage imod og introducere alle 

børnene til de nye rutiner efterhånden som børnene vender tilbage igen.  

3. Orientering fra lærerne og Pedro.   

Lærerne er godt tilfredse med den måde situationen er blevet håndteret på.  

En stor del at skolens ånd er fællesskab og det gør det svært at stå med en hverdag hvor man ikke kan 

arbejde så tæt sammen som man plejer. Men det håndteres fint p.t.  

Der er kommet nyt klatrestativ og der er blevet ryddet op i værkstedet.  

Der kommer fem nye elever til skolen i den næste periode frem til sommerferien.  

Der skal hele tiden arbejdes med balancen imellem at skabe en så normal hverdag som muligt, samtidig 

med at håndtere alvoren i corona-virusen, og den frygt som det også kan skabe hos børn og voksne. Men 

det ser ud til at fungere godt.  

Bornholmturen ser ud til at blive aflyst.  

 

 

  

 


