Bestyrelsesmøde den 6/10 2020 kl. 19.00
Fraværende
1.

Underskrift - referat

2.

Ønsker til budget 2021

Louis, Synne
På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2020 besluttes følgende:
• Der opslås snarest en stilling som afdelingsleder i
sfo/dagtilbud. Vi ønsker at ansætte med virkning fra 1.
december eller snarest derefter. Stillingen er på 32 timer.
• Stillingen finansieres dels af dagtilbuddets lønbudget og dels
ved at skolelederen i højere grad frigøres til undervisning.
• I forbindelse med den nye leders start sker der en rokade i
dagtilbuddet med henblik på at skabe de bedst mulige
betingelser for den nye leder.
• Som konsekvens af ændringer i skolen økonomi nedlægges en
lærerstilling med virkning fra 31. januar
• I april revurderes normering og lønramme for dagtilbuddet for
at sikre optimal udnyttelse af økonomien.
• På baggrund af skolens behov og personalets ønsker foretages
der, med virkning fra det nye skoleårs start, de nødvendige
rokader.
Beslutningen er et udtryk for bestyrelsens ønske om at:
• der i højere grad sikres en daglig ledelse i dagtilbuddet
• øge muligheden for faglig sparring i dagtilbuddet og dermed
at sikre kvaliteten
• optimere ressourceforbruget i dagtilbuddet
• styrke sammenhængen mellem dagtilbud og SFO
• styrke skolelederens mulighed for at være en del af
lærerteamet
• der skabes økonomisk råderum til at bygge en ny børnehave
• sikre et solidt økonomisk fundament for at imødegå
fremtidige udfordringer (”buffer”)
Økonomiske konsekvenser:
Der frigøres/omfordeles ca. 70.000 kr. per måned i lønbudgettet:
• Afdelingsleder (32.000)
• Nybyggeri (13.000)
• Nedbringelse af lønbudgettet (25.000)

3.

Arbejdsfredag 30.10?

4.

Status legeplads og Bålhus

5.

Evt.

Der bliver ikke arbejdsfredag pga. Corona. Der er nogle projekter, vi gerne vil
have lavet. Vi kontakter enkelte forældre for hjælp.
De to nye gynger er opsat og er taget i brug. I løbet af efteråret skal
sandkassen flyttes og cykelbane etableres, nøddebuske flyttes og de sidste
ting i bålhuset laves snarest.

