
 Bestyrelsesmøde den 24/11 2022 kl. 19.00 
 

Fraværende Kristian 

1. Underskrift - referat  Godkendt 

2. Budgetopfølgning/status Budget for oktober ser nogenlunde ud som planlagt. 
Køkkeninventar til det nye madkøkken er undervejs i børnehave og 
plan for madordning på plads.  
Der budgetteres i 2023 med antal børn 9/22/74 = 105 børn. 
Kommunen justerer priser på dagtilbud. 

3. P-plads Der er fortsat kaos på P-pladsen i morgen og eftermiddagstimerne.  
Personale anmodes igen om parkering længst op. 
Forældre opfordres til at parkere i bås, hvis de forlader bilen. Kiss & 
Goodbye kan fortsat foregå i P-pladsens midtersektionen.  
Der kan købes officielle skilte som er lidt dyrt. I første omgang laves 
der et skriv til personale og forældre. Derudover foreslag om at 
børnene laver nogle midlertidige skilte og evt. kort.   

4. Hygiejne/smitsomme sygdomme Det opleves at der kommer mange meldinger om diverse sygdomme.  
Vi opfordrer forældrene til at overholde Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger. De ligger på VNF hjemmeside. 

SmitsommeSygdommeForBoernOgUnge2013.pdf 
(vejlernesnaturfriskole.dk) 
Personalet opgraderer med håndvask inden spisepause.  

5. Kommunikation med 
forældrene/tavshedspligt 

Det opleves til tider at være svært for bestyrelsesmedlemmer at der 
ikke kan kommenteres på personalemæssige forhold når forældre 
henvender sig.  
 
Det blev besluttet at stramme op på kommunikationen til forældre 
angående personale (det der kan og må formidles).   
Niels Jørgen og Inge sikrer at der fremover kommer hurtigt besked til 
forældre.    

6. VNFs nyhedsbreve Et nyhedsbrev til forældre m.fl. er på vej. 
Indhold (emner) til næste nyhedsbrev blev aftalt.  
Elsemarie laver udkast og sender rundt til de relevante skribenter. 

7. Evt. 
 

• Egil som var ansat som pedel er gået på pension.  

• Der ønskes en ny flexjobber som kan arbejde på VNF ca. 10 
timer per uge.  

• Der er meget koldt i mellemgang/garderobe til godset og 
udetøjet er meget . Det bliver muligt i vinterhalvåret at få 
garderobeplads i ”hovedindgangen”. 

• Forslag om at kommende arrangementer slås op på den nye 
hjemmeside som det var på den gamle. 

• PokaMon kort er meget populære for tiden for de mindste 
skolebørn. Flere børn medbringer kort i skole og det opleves 
at de forsvinder. 

• Det nye cykelskur laves snart færdigt. Der er lavet en plan. 
 

Næste møde: 12. januar 2023 
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