
 Bestyrelsesmøde den 06/04 2022 kl. 19.00 
 

Fraværende  
1. Underskrift - referat  

 
Godkendt og underskrevet 

2. Status.  
Børn, personale og økonomi 

 

Børnetal i skole/børnehave/vuggestue er: 79/34/12 
Efter sommerferie starter vi i børnehave/vuggestue med et lidt 
mindre børnetal end det nuværende. Derfor er det nødvendigt at 
justere i driften/personaletimer. Ca. 12-15 timer.  
Ledelsen har søgt rådgivning ved en jurist ved Dansk 
Friskoleforening og forsøgt at lave frivillige aftaler med personalet.   
Der er krav om at der skal ligge objektive kriterier til grund eks. 
faglighed, samarbejde m. kollegaer, m. ledelsen, m. forældre, 
mødestabilitet m.m. 
Der tilsigtes at lave en løsning, hvor der forsat er 80% uddannet og 
20% medhjælper. 
Personalet er varslet. Niels Jørgen og Inge forklarer processen til 
personalemøde den 7. april 2022.   
Bestyrelsen er orienteret og har godkendt fremgangsmåden.  
Økonomi 
Budget 2022 godkendt. 
Udkast til årsregnskab 2021 foreligger fra Revision Limfjord.  
Årets overskud blev på 1.050.000 kroner. 

3. Byggeri - status 
 

Bestyrelsen var på rundtur i de nye lokaler.  
Budget 3,7 
Indtil nu har vi betalt 3,3 millioner  
Der har været adskillige prisstigninger på materialer siden byggeriet 
gik i gang + kloakering. 
Derudover har der været tilkøbt renoveringer i de eksisterende 
lokaler, inventar og legeplads. Det vurderes at VNF samlet bruger 
4,7 millioner på det færdige byggeri samt ny legeplads.  

4. Fag- og skema 22-23 
 

Planlægning af skoleåret 2022/2023 er gået i gang og der arbejdes 
med at fordel klassetrinene på en ny måde. 
Hovedårsagen er at der kommer en stor 0. klasse på 19-20 elever. 
Der er tanker om at bruge 2 pædagoger og dele gruppen. 
Derudover 
0. og 1. klasse med fællestimer 
2.-3. klasse sammen 
4.-5. klasse sammen 
6+  
Derudover planer om en SFO-opgradering for de 0.-3. klasse + de 
store elever også gerne må være der. Derudover at arbejde på en 
styrket kontakt til forældrene. 

5. Generalforsamling 27. april 
 

Inge fortæller om børnehave og vuggestue. Niels Jørgen om skolen 
og skolekultur. Per holder bestyrelsens beretning. 
Der er indkommet et forslag om forbedringer af SFO.  
Niels Jørgen laver oplæg til SFO.  

6. Evt. 
 

Louis kender en kunstner der maler (graffiti) på vægge. Forslag til 
udendørsflader der kan udsmykkes herunder børnehaven.  
Synne viser den nye hjemmeside hvor der er tilføjet oplysninger om 
lejebetingelser i forbindelse med leje af lokaler.  

 

Næste møde: generalforsamling den 27.04.22 


