BESTYRELSESMØDE 2020-09, REFERAT
VEJRUMBRO FRI

Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Referent:
Forplejning:
Ordstyrer:

2020-09-17, kl. 18:30-20:30
Vejrumbro Fri, Børnehaven
Peter, Maja, Kirsten, Kim, Gert, Rikke, Palle, Sonja og Jonatan
Jonatan
Palle
Jonatan

DAGSORDEN
[D] = Debat, [O] = Orientering, [B] = Beslutning.
1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

[B]

18:30

[D]

18:35

[D]

18:40

Godkendt
2.

Arbejdslørdag – kort evaluering
Meget begrænset fremmøde…
Vi skal lige have koordineret med legepladsfolkene. Det er vigtigt for udvalget at vide
hvor mange folk de råder over.
Vi snakker nærmere om fremmøde/frivillighed på kommende møde.
Ellers godt arbejde fra udvalget. Skolegården er mere indbydende end længe.
Skolen vil gerne have en kopi af arbejdsplanerne når de er klar.

3.

Strategi 2025: ”Børnene i bygningerne – Vejrumbro Fri: For de få eller for de mange”
Bestyrelsen debatterede hvor stor skolen skal være – og på hvilket grundlag. De
nærmere tanker kommer til at fremgå af ”Strategi 2025”.

4.

Kort pause

5.

Økonomiopfølgning

19:40
[O]

19:45

Vi har desværre retning mod endnu et år med minus, særligt som følge af færre elever
og små årgange i børnehaven, samt ekstra udgifter mht. Corona, som det ikke
forventes at vi bliver kompenseret i indeværende år.

Vejrumbro Fri
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6.

Budget 2021 – proces og forudsætninger
Hvad gør vi? Budgetforudsætninger fra sidste år er vedhæftet.

[D+B]

19:55

[B]

20:10

[O]

20:15

Peter, Sonja og Jonatan tager initiativ til at lægge budgettet. Budgetforudsætningerne
opdateres evt. lidt i den forbindelse og forelægges bestyrelsen sammen med
budgettet.
7.

Generalforsamling – er der noget vi skal have koordineret?
Dagsordenen er sendt ud
Rikke står for forplejning
Jeppe Hartz har sagt ja til at være dirigent
Skolen sørger for bordopstilling
Personale og bestyrelse skal blande sig ud på bordene
Sonja fremlægger regnskabet for 2019
Peter fremlægger ledelsesberetning og materialet fra den tilsynsførende
Jonatan fremlægger det øvrige

8.

Meddelelser i øvrigt
Peter:
•
•
•
•

Madordning kører fortsat ikke – John har heller ikke tid samtidig med ekstra
Coronaforpligtigelser
Børn må først møde fra kl. 07:45. Reelt har vi først tilsynsforpligtigelsen fra kl.
08:05.
20/10 kl. 17:00 er der møde for kommende 6-7-8 årgange.
Der kommer en reminder om at børn ikke må være i klasserne alene i
forbindelse med rengøring

Maja:
•
•
•
•

Der går godt med de ældste vuggestuebørn i børnehaven i ydertimerne
Der kommer tilsyn efter en ny model ”KVALID” i børnehave og vuggestue.
Maja er umiddelbart positiv.
Røret på legepladsen kan laves om til højbede i stedet for. Maja hører et par
forældre eller skriver ud.
Der var et godt forældremøde, bl.a. med et nyt forældreråd med god
besætning.

Kirsten
•

Vejrumbro Fri

Personalegruppen har været til trivselsdags med fokus på forskellen mellem
sund og usund stress. Der arbejdes på den baggrund med en trivselsplan.
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9.

Evt.

[O]
•
•
•

Vejrumbro Fri

20:25

Forældremøder kommer fremadrettet til at lægge til
Hanne kommer med en gulvvasker og laver instrukser til den. Rikke fører
tilsyn med den.
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af antallet af gårdvagter i forhold til det
store udeområde, uden nærmere beslutning. Der er i øjeblikket typisk 1.

Bestyrelsesmøde 2020-09, referat

3

