Referat til bestyrelsesmøde d. 1. november 2021
Tid: Onsdag den 1. November 2021 kl 19-22
Deltagere: Dagny Egelund, Anne Marie Bergholdt, Vickie Borgstrøm, Camilla
Tønnesen, Anders Brixner, Anni Norddahl, Charlotte Thyssen, Stig Kjeldbjerg,
Matthew Kennedy, Annette Pihl, Pedro Martinez og Anne Sofie Rasmussen
Forplejning: ?
1. Orientering om økonomi og budget (Anders/Pedro): Balancen blev
gennemgået Årets resultat er aktuelt 283.000 kr. Der har været samtaler
med de familier som har fripladser.
- Indeksregulering af skolepenge (Anne Sofie): Fra 1. januar 2021 steg
skolepenge 2,5% og børnehave/vuggestue 5 %. Kontoret har et ønske
om at vi indeksregulerer om sommeren, hvilket bestyrelsen beslutter
at vi fremadrettet gør. I 2022 bliver det 2,5% for både skole og
børnehave/vuggestue. Næste år bliver det 1,5 % til januar og 1 % til
sommer.
2. Orientering fra:
Vuggestue & Børnehave (Camilla/Annette): Der er aktuelt et meget
aktivt forældreråd og der er bl.a. blevet lavet forskellige forbedringer på
legepladsen.
Forædrerådet har også stået for en plan for renovering af det indendørs
areal med opbakning fra den øvrige forældregruppen. Det er bestyrelsens
ønske at den nye daglige leder inddrages i den proces inden der tages
endelige beslutninger på noget.
Det bliver dog besluttet at forældregruppen allerede nu kan begynde med at
renovere i børnehavens ene rum.
Det besluttes desuden at Pedro og Anni undersøger, hvad det vil koste at få
en arkitekt til at hjælpe med forslag til hvordan puslerum og toiletforhold
kan laves.
Lærergruppen (...) Lærergruppen er glade og tilfredse. Der er planlagt pædagogisk dag d.
5 november, hvor lærerne har fået mulighed for at tage til Sverige.
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Skolen (Pedro) Takker for et godt fællesmøde. Der har været trafikdage,
som næste år nok kan komprimeres lidt.
Gittes ansættelse i SFO'en er ophørt.
Pedro har været på budgetkursus sammen med Pia.
Der er genoptrykt ny folder til skolen.
Den kommende tid er der skole-hjem samtaler, fællesspisning og julebazar.

3. Løbende sager (Anne Sofie)
Orientering fra de forskellige sjaks (Anne Sofie) PR udvalget mødes
mandag d. 8/11.
Ellers intet nyt fra de andre sjaks
Renovering i bh/vug (Anders/Anne Sofie): se punkt 2.
4. Kommende arrangementer/opgaver (Anne Sofie)
Julebasar d. 27 november. Der har været opstartsmøde
og der blevet lavet juleværkstedsmøder til produktion af div. som sælges til
julebasaren.
Skoleindskrivning torsdag d. 04.11. Dagny og Charlotte vil gerne være
"ambassadører" for modtagerfamilier.

5. evt. Vickie spørger til skolefoto. Hun tager kontakt til en fotograf hun
kender.
6. evt. lukket punkt.
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