
Referat fra bestyrelsesmøde 23.3. 2021 

Til stede fra bestyrelsen: Troels, Lene, Nis, Else, Tommy, Anne, Tanja, Kim, Jesper 

Fraværende: Carina, Mahmoud 

1. Dagsorden godkendt 

2. Referat fra sidste møde godkendt 

3. Opfølgning fra sidste møde: 

Planlægning af 5 års jubilæum udskydes til maj. 

Opfølgning på rengøring udskydes. 

9. klasses afslutning udskydes. 

Jesper: Bussen er synet. 

Ladcykler udskydes – Lene undersøger økonomien omkring det. 

Landsmøde – ingen er tilmeldt endnu. 

 

Opfølgning fortsat: 

Årsregnskab:  

Tom og Anne Louise har brugt en dag på regnskabet, det forventes præsenteret på det kommende 

bestyrelsesmøde.  

Forsikring af pedelgruppen (og forældregruppen i forbindelse med arbejdsdage etc.): 

Troels har ført en dialog med forsikringsselskabet, det er ikke helt på plads. Troels skriver mail til 

forsikringsselskabet for at sikre sig at den mundtlige aftale er gældende.  

APV: Arbejdspladsvurdering – Troels fører fortsat korrespondance heromkring. 

Likviditetsbudget: Opfølgning kommer næste gang. 

Minimumsnormeringer: Ditte har afklaring på, hvor mange penge der falder vores vej. 

Retssag: Vi ved ikke hvornår retssagen er berammet 

4.  

4.1. Formand 

Dejligt at der er mere liv på skole igen. 

4.2. 

Skoleleder: 

Ny psykolog, Lasse, har været på besøg, det tegner udmærket. Ros til kommunen for at sende 

psykologerne ud i klasserne til observation. 

Forhenværende psykolog og UU-vejleder har været ude at sige farvel, de har været glade for 

samarbejdet med skolen. 

Beboerforening har søgt om at madpakkehus/beboerhus med bålplads kan stå på skolens grund. 

Penge er søgt hjem fra Landsbyggefonden (ikke bevilget endnu), Troels søger byggetilladelse. 

Kommunens tilskud pr barn sættes op, ca. 70-75000 kr. på årsbasis. 

Bussen har fået smadret en thermorude muligvis et skudhul. Jesper tjekker skaden og undersøger 

muligheden for at skaffe en brugt rude. Troels taler med forsikringsselskabet.  

Skolen har fået bøger og møbler via Skørbæk-Ejdrup Friskole. 



Skolens bibliotek fungerer ikke ude på gangen, det rykkes til musiklokalet som en midlertidig 

løsning. 

Personale: 

Simon kommer snart tilbage fra barsel. Lone har en del ferie/afspadsering. Der kommer nyt skema 

fra uge 15. 

Viggo – der skal være opstartsmøde omkring det via Teams. Et par stykker fra bestyrelsen tester 

det nye system også med henblik på at kunne vejlede forældregruppen. 

Pedelgruppen har lavet en fin garderobe ved indskolingen, den skal tages i anvendelse og børnene 

inddrages i at holde orden i tøj og sager. 

Tilsynsførende har været på besøg, der mangler bl.a. årsplaner på vores hjemmeside. De bliver lagt 

ud. 

Troels efterlyser en snak i bestyrelsen om hjemmesiden vedrørende, hvem der skal varetage 

arbejdet med vedligeholdelse. Else tilbyder at tage sig af arbejdet. 

Elevtal: 3 nye elever siden jul. 

Nogle elever er ved at køre godt trætte af hjemmeundervisningen. De tilbydes muligheden for at 

komme på skolen, men nogle forældre ønsker ikke at benytte sig af dette. Der meldes nyt ud fra 

regeringens side torsdag-fredag i denne uge.  

4.3. Afdelingsleder: 

Der mangler tilkaldevikarer. 

4.4. Forældrerepræsentant: Intet nyt 

 

4.5. Medarbejderrepræsentant 

Der ligger en ansøgning om støttetimer på et barn i børnehuset, de timer kan evt. gå til Stine, som 

stopper, når Mette kommer tilbage. Stine ville også med fordel kunne gå ind i lillegruppen. 

Det er Lenes sidste møde, da Simon kommer tilbage. Tak til Lene for en god indsats. 

5. Skolepenge 

Nis: Vi skal følge niveauet, men det er ikke tid til at ændre på skolepengene pt. 

Troels: Rundspørge i forældregruppen om, hvorvidt der var stemning for at betale mere i skolepenge 

mod at få ansat mere rengøringspersonale viste før corona, at det var der et flertal der gerne ville. 

Jesper: Forældregruppen har ønsket at slippe helt for rengøring mod højere skolepenge. En regulering 

bør vente til næste år. 

Tommy: Skolepenge kan stige årligt ud fra en fast regulering uafhængigt af skolepengene. 

Troels: Det samme sker i Børnehuset, betalingen stiger fast ud fra indexreguleringen. 

Tommy: Foreslår note til årshjulet om at vi indexregulerer fra 2022. 

Kim: Max forældrebetaling skal reguleres i samme ombæring. 

Troels: Foreslår at vi melder ud til den kommende generalforsamling som en orientering. 

Det står i vedtægterne, at en beslutning om en stigning af skolepenge ligger hos bestyrelsen. Troels 

undersøger, hvad der står i vedtægterne (angående oplysning til GF). 

Tanja: En lille stigning i skolepengene vil der ikke være mange, der har noget imod. 

 



6. Revisorgennemgang: Næste møde 

7. Forberedelse til GF: Vi afventer retningslinjer for afholdelse af en fysisk GF. 

Vi tager punktet op igen til april. 

8. Evt.:  

Troels: Viggo har en kalenderfunktion, her kan punkter til bestyrelsesmøder stå.  

Lene: Mogens Lynge har taget en masse fotos, som er sorteret, nogle af dem kommer op i fællessalen. 

Kim: Pc´er skal gerne låses inde. 

Troels: Pc´erne kan rulles på vognen og låses inde. 

Dialogmøder skal stå i kalenderen på Viggo. 

9. Næste møde 22.4. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


