REFERAT BESTYRELSESMØDE
VEJRUMBRO FRI, 21. JANUAR2021
TILSTEDE: PETER, JONATHAN, PALLE, GERT, TINA, KIM, SONJA, SISSEL OG KIRSTEN.
REFERENT: SISSEL
ORDSTYRER: JONATAN

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af
 Dagsorden – Godkendt.
 Referat fra sidste møde – Godkendt.

2.

Status på Coronaskole og situationen i huset
 Der var lærermøde i går. Lærerne arbejder hårdt med at planlægge hjemmeundervisning. De arbejder
også på at indføre lidt mere online undervisning fra næste uge, og man er så småt begyndt.
Det er vigtigt at børnenes oplevelse ikke går udover deres lyst til at lære og de ikke presses for meget.
Man når det man kan. Fagligt skal de nok klare sig. Og det sociale, kommer nu lidt ind med mere online
undervisning, hvor man ser sin klasse.
Nogle få elever møder til undervisning på skolen.
 NØDFILUR – der er ca. 4‐7 børn på daglig basis.
 VUGGESTUE/BØRNEHAVE – Vuggestuen har fuldbemanding på. I børnehaven er der ca. 7‐12 børn på
daglig basis – så her hjælper pædagogisk personale til med undervisningen af de få fremmødte børn i
skolen, og ligeledes afspadseres der også blandt pædagogisk personale.
 PERSONNALESITUATIONEN i øvrigt – Kathrine er gået på barsel. Christina kommer tilbage fra barsel 26/3.

3.

Ny sekretærstilling
Peters oplæs til stillingsopslag kommenteres. Forslag til rettelser tage ad notam og Peter vil rette stillingsopslaget
til.
‐ Hvornår skal stillingen slås op? Der påtænkes ansøgningsfrist 12/3 og ansættelsessamtaler 23/3.
‐ Hvem skal med? Vi kommer frem til Peter, Jonatan, Sonja samt en fra personalet.

4.

Ledelsen af pædagogisk afdeling – på mellemlang og lang sigt.
Maja opsagde jo sin stilling sidst på året, og har nu fået nyt arbejde pr. 1. feb., hvilket betyder vi skal have en ny
leder i pædagogisk afdeling.
Det betyder noget, at Peter får en at spare med samt at vi får en med faglig viden inden for det pædagogiske
område. Herudover er det et ønske, at den vi vælger at ansætte, også skal bidrage med timer ”på gulvet”. Altså
stillingen er delt administrativ/ledelse og så pædagogisk arbejde. Fordelingen heraf er aktuelt ikke nærmere
bestemt.
Peter og Jonatan vil udarbejde et stillingsopslag.

5.

Økonomi
 Opfølgning ved Sonja for resultatet for 2020.
November balancerer. For hele året ser det ud til, at vi kommer ud med det underskud, budgettet har
lagt op til de seneste måneder.



6.

2021
I forhold til da budgettet for 2021 blev lagt, er der nu meldt yderligere et barn ind i vuggestuen pr. 1/6.

Meddelelser i øvrigt.
Der spørges ind til Skolestart for skoleåret 2021/22. Det bliver søndag d. 8/8 – evt. allerede kl. 14.

