REFERAT BESTYRELSESMØDE
VEJRUMBRO FRI, 18. AUGUST 2021
TILSTEDE:
PETER, GITTE, JONATAN, SIMONE, GERT, PALLE, KIM, SONJA, TINA & SISSEL
REFERENT: SISSEL
ORDSTYRER: JONATAN

DAGSORDEN
1.

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

2.

Siden sidst
 Ansættelser. Gitte er startet som leder for pædagogisk afdeling, Anette er startet i vuggestue og Carina
er ligeledes startet i pædagogisk afdeling. Lars er startet som lærer i skolen. Pr. 1/9 starter vores nye
pedel Finn Winther Andersen og Erna er startet som bogholder. Velkommen til jer alle.
 Opstarten efter ferie. Opstarten i skoledelen er gået godt, børnene er rigtig glade for at starte i skole. Vi
er opstartet morgensang igen, til stor fornøjelse for alle.
Mht. børnehaven har opstarten været meget rolig, og der kom færre børn end tilmeldt (pasning i ferien)
i børnehave, hvilket betød at der planlagt med for mange personaler. Det er ærgerligt, da ressourcerne
måske kunne være anvendt bedre/eller på et andet tidspunkt med behov. Hvordan håndterer vi
sommerferieplanlægningen næste år, så det ikke gentager sig.
 ”Restriktionsfri” Selvom restriktionerne er ophævet gælder det fortsat, at der skal sprittes, holdes
fornuftig afstand så vidt muligt. Og ved sygdom gælder stadig samme retningslinjer. Børn – og voksne –
der udviser tegn på sygdom skal blive hjemme, ved coronasymptomer podes og først komme igen 48
timer efter ophør af symptomer.
 Kort runde rundt om vuggestue, børnehave, filur og skole.
VS/BH er startet godt op. Gitte er så småt ved at komme ”ind i tingene”. Hun vil senere – sammen med
personalet – se nærmere på mødeplanen for pædagogisk afd.

3.

Mandtal
 Vuggestuen har aktuelt 11 børn. 1 barn flytter 1/9. Der starter nye børn 1/9, 1/12 og 1/4‐2022.
 Børnehaven har aktuelt 13 børn. Der starter snart et nyt barn og yderligere 2 (udefra) er skrevet op.
 Skolen har 61 børn.
 Filuren har aktuelt 27 tilmeldte børn

4.

Rengøring
Rengøring drøftes. Sissel vil lave udkast til rengøring liste for næste halvdel af skoleåret.
Desuden vil Sissel og Tina kigger på områderne – rød, gul og grøn. Opdatere hvad der skal gøres, rent og hvordan.
Vi vil udarbejde en liste, hvorpå der skal kvitteres, når rengøringen er udført. Og hvor man i øvrigt, kan tilføje en
bemærkning, hvis man har opdaget fejl og mangler undervejs – evt. noget der trænger ekstra eller har behov for
reparation.

5.

Arbejdslørdag
Der er arbejdslørdag 11/9. Peter sender indbydelse ud. Man skal meldes sig til, og får bl.a. mulighed for dette til
kommende forældremøde.
Er man forhindret i at deltage i arbejdslørdag, vil man få tilført en ekstra rengøringsopgave.
Palle står for velkomst. Kim tager kontakt til Rikke vedr. forplejning.

6.

Økonomi
Sonja ar planlagt et møde med Erna i denne uge og har ikke så meget at berette før dette, fraset at vores budget
for indeværende år, indtil videre holder sig nogenlunde op af beregnet.

7.

Årgang 2016
Vi har en udfordring med en meget lille årgang 2016 og drøfter, hvordan vi vil kunne tiltrække børn ude fra samt
gøre opmærksomme på os selv.
Der er forslag op opdatering af hjemmeside, hvordan Facebook anvendes samt afholdelse af
åbenhusarrangement.

