
Bestyrelsesmøde mandag den 11.01.2021 kl 19-22 på ZOOM 

Deltagere: Lars Baadegaard, Arne Vingum, Viggo Aavang, Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Vickie 

Borgstrøm, Helle Lyngbak, Anders Brixner, Annette Pihl, Charlotte Thyssen, Pedro Martinez, 

lærerrepræsentant Ann Segel og Anne Sofie Rasmussen 

Referent: Vickie Borgstrøm 

 

1. Velkommen, siden sidst 

- Kedelig start på dette skoleår, grundet Corona. 

 

2. Orientering om økonomi og budget.  

- Der er intet til dette punkt denne gang. Der er intet nyt og uforudset vedr. budgettet. Når der 

er nye tal gennemgås disse i økonomiudvalget inden næste bestyrelsesmøde. 

 

3. Orientering fra: 

- Lærergruppen/Ann: Nødundervisning/fjernundervisningen er godt i gang, og er en ny verden 

for alle. Det kræver meget planlægning og koordinering af lærerne. For langt de fleste går det 

godt, for nogle er det svært at være i og svært at være motiveret. Det mærkes at det er blevet 

bedre at håndtere nødundervisning/fjernundervisningen. Eleverne har forskellige vilkår, så 

hvad er realistisk at kræve af dem, under de forudsætninger der er pt. Eleverne ved at de kan 

”finde” os og bede om hjælp. 

 

- Skolen/ Pedro: Børnene skal kunne trives i den ”nye” hverdag. Der er forskellige tilbud i gang 

alt efter alder. Undervisningen skal passe til hverdagen. Der er også en øvelse i at være 

nærværende. Der er mange planlagte ting der er rykket eller aflyst grundet Covid19. B. la Den 

kulturelle rygsæk og pædagogisk dag for lærerne. Pedro er i gang med uddannelse og skal til at 

skrive case og planlægge eksamen. Tiden i denne periode udnyttes godt og der er tid til 

fordybelse. Det fylder fortsat at der er en fungerende børnehave/vuggestue, når resten af 

verden er anderledes. Der har været gang i oprydning på skolen sammen med Finn. Finn er i 

gang med at reparere Vibekes klasselokale og er ved at male det. Der er startet nye elever på 

skolen i hhv. 2., 3. og 8. klasse. Der forventes at starte 2 børn inden så længe i 2. og 5. klasse. 

 

- Børnehave/vuggestue/Anette: Forældrene har taget det til sig, der er få børn i BH/vuggestue, 

så vikarer benyttes ikke pt. Forældre ringer på en klokke og så afleveres børnene med tasker 

m.m. Læreplaner er udsat til primo marts. Forældre holder børnene hjemme hvis der er 

snotnæser. Der er ønske om en infotavle, til generel information. Kunne ”VIGGO” eventuelt 

bruges? 

 

Forældreråd/Anders: Der er ønske om at der bliver sat en udendørshåndvask op, så der ikke er 

kø ved toilettet. Anders vil undersøge dette nærmere. Der er ønske om at der kommer et 

”Udendørssjak”. Der er forespørgsel om, om der kunne komme en repræsentant fra 

BH/vuggestue mere ind i bestyrelsen. Dette er der ikke mulighed for, da der allerede er en 

repræsenteret fra BH/vuggestue, dette er undersøgt og ikke en mulighed qua lovgivning. 



Bestyrelsesmøder er åbne møder, så der kan meldes ind til formanden, hvis der ønskes 

deltagelse, der er dog ikke stemmeret.  

 

4. Nyt fra løbende sager og sjaks 

-Udvidelse af Bh/vuggestue – status 

Der har været møde inden jul med nogle forældre fra for at finde behovet der er mangel på og det 

praktiske i forhold til opdeling af rummene i en udvidelse. Der er udfærdiget nogle tegninger, der 

drøftes fortsat tilbygning eller pavillon. Der er gang i en god proces. 

-PR-udvalget 

Folderne er ude. Der er fortsat nogle foldere på kontoret, men der er sat plakater op og der er 

udført et godt stykke arbejde. 

 

5. Kommende arrangementer/opgaver  

Der kunne evt. oprettes et virtuelt møde ved næste skolemøde. Det kunne være et foredrag som 

inddrager skole/børnehave liv. Der er ikke krav om deltagelse, det er et tilbud fra skolen. Det 

behøver ikke være et meget langt foredrag. Det skal være nærværende og relevant. Næste 

planlagte møde er torsdag den 04.02.2021. Det er et af de 3 møder bestyrelsen skal afholde.  

 

6. Evt. 

Der er ikke noget til dette punkt. 

 

 


