Bestyrelsesmøde den 15/9 2021 kl. 19.00
Fraværende
1.

Underskrift - referat

2.

Status: elever, personale samt
budgetopfølgning

Helle B.
Godkendt og underskrevet
Personale:
Sofie som arbejder i børnehaven skal på barsel.
Derfor er der lavet et jobopslag på 1 pædagogstilling.
Det er en fast stilling med tiltrædelse per 1. november 2021.
Elevtal pr. 5. september 2021:
80/29/12 Sko/børn/vug

3.

Byggeri - status

4.

Planlægning arbejdsfredagen den
8. oktober (tovholdere)

5.

Evaluering af fødselsdagsfesten

Budget
Økonomien er stadig god.
Tidsplan og håndværkere styres af byggeleder Kim Bislev (Byg &
Brand).
Sandpude er etableret og betalt. 150.000 er betalt for sandpude til
byggeriet
Kloak skal laves af Harrald Pedersen A/S og arbejdet begynder i
næste uge (ca. 2 dages arbejde).
De endelige tegninger er klar.
Elementer rejses uge 45.
Bestyrelsen er enige om at der skal udarbejdes en plan for den
gamle del af børnehaven. Herunder brug, indretning og fremtidig
renovering. Opgaven (herunder prioriteringsliste) ligger pt. hos
arbejdsgruppen ”vedligehold” af bygninger. Niels Jørgen og leder af
børnehave kommer med et udspil.
Arbejdsfredagen har 2 formål:
1) At få lavet nogle praktiske gøremål
2) At få snakket sammen
Liste med opgaver (3 timers opgaver) er påbegyndt.
Madhold (Annie)
Underholde børn
Træfældning (Kristian)
Kant på sandkasser (Kristoffer)
Bygninger (tagrender m.m., akustik-plader i bålhus) (Louis,
Maja og Synne)
Arbejdsleder skal findes/spørges.
Tovholder (i parentes) skaffer materialer og redskaber til
arbejdsdagen.
Personalet er velkommen på dagen, men har ikke mødepligt.
Vejret var godt.
God opbakning og god stemning.
Fantastisk fest.
Mange frivillige hænder var en god hjælp.
Ca. 250 deltagere. Maden kom fra Vesløs Kro.
112 pladser i gymnastisalen. Øvrige i skolgård og plæne.

6.

Bestyrelsens nyhedsbrev

7.

Status på udskolingsundersøgelse

8.

Evt.

Forældre/deltager betaling blev debateret:
Forslag om gratis mad fremover.
Bestyrelsen vil arbejde for at brugerbetaling fremover kan
indkræves på anden vis.
Bestyrelsen har til hensigt at uarbejde et kvartalvis nyhedsbrev
rettet mod forældrene.
Bestyrelsen ønsker at berette mere om hvad der arbejdes med og
hvad der skal arbejdes med fremover.
Ideer medbringes til næste møde, hvor opgaven formuleres og
ressourcepersoner findes.
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at etablere et tilbud om
udskoling.
Arbejdsgruppen mødes den 22. september og laver et forarbejde.
Fremligger på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 06.10.21
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