Referat fra
bestyrelsesmøde
onsdag d. 16. september 2020
kl. 18.30

16.9.2020
Afbud: Mikael, Frederik
1.A. Bestyrelsen konstituerer sig.
Formand: Maria
Næstformand: Bjørgitte
Kasserer: Mie
Sekretær: Birthe
Det ordinære bestyrelsesmøde, hvor suppleanter og medarbejderrepræsentant også deltager,
påbegyndes kl. 18.45.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat underskrives
3. Info fra forretningsudvalget (MA)

Der er bevilliget penge til atletikredskaber, ca. 22.000 kr, fra Østifterne.
4. Info fra ledelsen (JT)
Årets skolefotograf er ved at være på plads. Der vil i år ikke være mulighed for at få taget
klassebilleder.

Skolens pedel sørger for materialer til arbejdsweekenden.
Skolens kommunikationspolitik har brug for en revidering. Jeannett udarbejder et forslag.
Skolen har fået et sponsorat på 10.000 kr.
Fra og med mandag d. 20. september vil der være ens ringetider for hele skolen.
Den årlige brandøvelse vil i år ikke blive holdt samlet for hele skolen, men hver for sig i de
enkelte klasser.
5. Info fra medarbejderrepræsentanten (KN)

Intet nyt.
6. Ungdomsuddannelsesvejledning – Praktik med mening

Praktikforløb for 8. kl. godkendt. Det koster 5.000 kr. og inkluderer en forsikring, der
dækker eleverne under forløbet.
7. Indskrivningsblanket til godkendelse

Indskrivningsblanket godkendt.
8. Midlertidig mernormering sfo

Mernormering godkendes for 2020. Det vil give en ekstra omkostning på 13.000.
Mernormering for 2021 tages op i forbindelse med budgetlægning for 2021.
9. Arbejdsweekend efterår 2020

Punktet udgår.
10. Forældrerengøring

Skolen har fået tildelt en lille pulje penge i statslig støtte til rengøring i Corona-perioden.
Der er lidt penge tilbage, og rengøring købt udefra forlænges derfor til 1. november 2020.
Der skal laves en beregning samt argumenter for, hvorfor skolen har forældrerengøring.
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
11. Ny dato for arbejdsweekend forår 2021

Ny dato for arbejdsweekenden i foråret bliver d. 24.- 25. april 2021
12. Dato for bestyrelsesmøder efterår 2020

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12. november 2020 kl. 18.30 (Budget).
13. Evt.

Kørsel på cykelvej/gangsti kan være nødvendigt, mens arbejdet i skolens indkørsel pågår.

