REFERAT BESTYRELSESMØDE
VEJRUMBRO FRI, 23. APRIL 2020
TILSTEDE:
PETER, MAJA, KIRSTEN, JONATAN, KIM, GERT, SONJA OG SISSEL
REFERENT: SISSEL
ORDSTYRER: JONATAN

DAGSORDEN
1.

Godkendelses af:
• Dagsorden Godkendt
• Referat

2.

Opfølgning på ”coronaskole”.
• Rengøring John gør rent hver morgen og eftermiddag og derudover gøres ekstra rent i alle afdelinger. Vi
forsøger på bedste vis at finde et sted mellem anbefalinger, hvad der kan lade sig gøre og god sund
fornuft.
• Bemanding
• Aktiviteter og lokaleforhold
• Lejrkole for 1.-4. klasse i maj aflyses. Forældrearrangeret børnehavelejr aflyses også.
Pædagogisk dag, der plejer at blive afholdt, når der er lejr, afholdes i stedet 5. juni, hvor VF holder lukket.
Dette meldes ud til forældrene snarest.
Vi afventer udmeldinger 10. maj, mht. 6. klasses lejrtur.

3.

Økonomiopfølgning
• Regnskabsafslutning 2019
Revisionsprotokollat er udleveret til gennemlæsning, og vi skal underskrive det hos Peter senest d. 7/5
2020.
2019 udmunder i et større underskud end forudsat, som bl.a. skyldes barsel, sygdom og
ansættelsesophør.
• Opfølgning på budget 2020
Udgangspunktet for 2020 har været at lægge et 0 budget, hvilket dog har vist sig at være en større
udfordring.
Budgettet kommer på igen ved næste bestyrelsesmøde – og vil vi løbende arbejde på at afbalancere det.

4.

Status på ansættelser
• Maja gør status på ansættelser i pædagogisk afdeling, hvor Adam og Rebekka er blevet kontraktansatte
på i alt 30 timer frem til 26/6.
PAUSE

5.
6.

Næste skoleår
• 0., 1. og 2. klasse sammenlæses, 26 elever med 2 lærere – Kirsten og Anna.
• 3. klasse med 15 elever fortsætter med Kathrine indtil Christina er tilbage.
• 4., 5. og 6. klasses 22 elever sammenlæses fortsat. Peter Møller som primær lærer.
• Peter Mønster og Tomas vil stå for alle støttetimer.

•

Timefordelingen for de ansatte, vil blive tilsendt til orientering og mhp. godkendelse næste gang.

7.

Tagprojekt 2. maj
• Rikke sørger for mad og drikke.
• Jonatan tager fat i et par håndfulde, som vi tænker kan løfte opgaven.
• Som udgangspunkt er der styr på alle materialer.

8.

Kommende arrangementer i lyset af Corona
• Høstfest – aflyses? Tages stilling til næste gang.
• Personale/betyrelsesarrangement midt Maj
• Generalforsamling planlægges til 1. okt.
Meddelelser i øvrigt
• Loftet i spisesalen er lavet. Tak for det, det er blevet rigtig godt.
• Anna og Kirsten mødes med skolegruppen i dineren, så de kan lære hinanden at kende.

9.

10.

