
REFEFAT BESTYRELSESMØDE 
VEJRUMBRO FRI, 20. FEBUAR 2020 
 

TILSTEDE:  MAJA, PETER, GERT, PALLE, KIM, RIKKE, SONJA, KIRSTEN, SISSEL  
REFERENT: SISSEL 
ORDSTYRER: KIM 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af 

1.1. Dagsorden 

1.2. Referat fra sidste møder 

 

2. Meddelelser  

2.1. Peter 

Cirkusuge og trivselsuge har begge været en stor succes. En anden gang vil de dog formentlig blive placeret 

med lidt større mellemrum.  

Christina som har 1. klasse går fra på barsel og der arbejdes på, en ny og stabil klasselærer mens hun er væk.  

Ulf som er vores tilsynsførende har været på besøg. Han vil skrive et referat/oplæg, som vil blive læst op til 

generalforsamlingen, da han ikke selv kan deltage der.  

Der er startet en ny pige i 1. klasse og starter en ny dreng i 3 kl. klasse, nogle flere kommer og besøger 

skolen mhp. evt. at starte her, hvilket jo er dejlig. 

Der er kommet et nyt UNI-login system, og børnene vil få en ny kode indenfor den næste måned. 

2.2. Maja 

Dorte starter igen med sine støttetimer og tirs/tors i filuren og trapper ligeså stille op. Det glæder vi os til.  

Louise kommer tilbage fra barsel 2/3. 

Vi har modtaget en indmeldelse til BH, og vi har også her nogen til rundvisning og besøg.  

Der vil blive sendt 3 personaler fra pædagogisk afd. afsted på kompetenceudv./kurser her i foråret.  

2.3. Personale  

Positiv lærerstab, som bl.a. fortæller, at de har gode dage hver dag, selvom der enkelte dage har været få 

lærere på arbejde.  

2.4. Bestyrelse  

Intet at bemærke. 

 

3. Siden sidst – Intet at bemærke 

 

4. Maja har lidt 

Maja tager igen fat i ’Fredagsvenner konceptet’, ideen som hun præsenterede på sidste personalemøde.  

Hvordan går vi det sat i søen? 

Der vil blive forfattet et brev som vil blive postet som invitation og information på FB samt hængt op ved 

købmanden m.v. 

 

5. Økonomiopfølgning v. Sonja 

Kommer først på ved næste bestyrelsesmøde. 

 


