BESTYRELSESMØDE 2021-02
VEJRUMBRO FRI

Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Referent:
Ordstyrer:

2021-02-25, kl. 18:30-20:30
Vejrumbro
Peter, Kirsten, Kim, Gert, Palle, Sonja, Tina og Jonatan
Jonatan
Jonatan

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

Godkendelse af:



2.






3.


4.

Vuggestue – 6 nye børn over de næste par måneder. Kræver at der bliver
flyttet lidt rundt på personale.
Børnehave – 2 nye børn, heraf 1 i skolegruppen. 10 års fødselsdag med
hoppeborg d. 1. marts. Forældremøde udsat pga. corona.
Skole – Skole-hjem samtaler gennemføres. Coronatests er et kommunealt
ansvar. Forældrestyret emnedag d. 24. marts gennemføres – lærerne
planlægger næste skoleår.
Vedr. næste skoleår debatterede bestyrelsen fordele og ulemper ved
forskellige klassesammensætninger. Bestyrelsens indstilling var at den
såkaldte ”model 2” eller ”model 3” var at foretrække, dvs. hvor 0. og 1. klasse
sammenlæses uden 3. klasse.
Filur – ingen bemærkninger
Personale – ingen bemærkninger

Økonomi



Resultat 2020 – ser pt. ud til at ramme ca. -170.000 kr.
Budget 2021 – Vi er kommet godt fra start og stiler nu umiddelbart mod et
bedre resultat end forventet.
Revision – Revisor kommer på næste møde. Der er skiftet revisor ved Deloitte.

Ansættelser

Vejrumbro Fri

18:30

[O]
Peter/
Kirsten

18:35

[O]
Sonja

18:45

Dagsorden - godkendt
Referat fra sidste møde - godkendt

Kort orientering


[B]

19:00
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4.1. Sekretær
De første ansøgninger er dumpet ind…

[O]
Peter

Ansættelsesudvalg er Peter, Anna, Sonja og Jonatan
4.2. Pædagog fra 1. maj
Udkast på stillingsopslag vedhæftet. Er der gode input/justeringer?

[D+B]

Stillingen foreslås opslået på 27-32 timer for at brede ansøgerfeltet ud. Der er pt.
finansiering til ca. 32 timer – og ønske om lidt mere.
Bestyrelsen godkendte ansøgningsopslaget.
Ansættelsesudvalget bliver: Peter, Tina, My og en fra pædagogisk afdeling.
4.3. Afdelingsleder fra 1. august
Bestyrelsen drøftede hvilken profil der skal søges efter.

[O+D]

Jonatan og Peter laver udkast til næste møde.
Jonatan mødes d. 8. marts med det pædagogiske personale for at samle input og
afstemme i øvrigt.
4.4. Lærer fra 1. august

[D]

Bestyrelsen drøftede hvilken profil der skal søges efter.
Jonatan og Peter laver udkast til næste møde.
5.

Kort pause

6.

Klubtilbud

19:35
[D]

19:40

Bestyrelsen drøftede muligheden for at lave et klubtilbud eller tilbyde Filur i 4. klasse+.
Umiddelbart var bestyrelsen positivt stemt.
Flere modeller kan overvejes:
1.

Alm. Filur, også for ældre klasser (ingen ekstra tilbud)

2.

Klubtilbud med eget program

3.

”Hybrid-løsninger” med alm. filur nogle dage og klubtilbud andre dage. Evt.
med eget lokale.

Opfordring til at høre hvad der kan gøre det attraktivt for børnene fx gennem elevråd.

Vejrumbro Fri
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7.

Generalforsamling d. 15. april

[D]

19:55

[D]

20:00

[O]

20:25

Gennemføres på datoen. Som udgangspunkt fysisk.
Sissel og Jonatan er på valg. Jonatan modtager genvalg.
8.

Strategi 2025 – Bygningerne til børnene (men vel også til de voksne?)
Udkig pga. tid.

9.

Evt.

10.

Internt

Vejrumbro Fri
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