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AFBUD:  Pernille, Michael, Susanne 

 

Dagsorden til ekstraordinært møde i Fællesbestyrelsen tirsdag d.19. maj 2020 kl. 17 – 18.30 

på Google Meet. Lars sender kode inden.  

 

 

Annette Mikkelsen med i stedet for Susanne. Anette indtræder i stedet for Susanne fra August 

  

     1. Kort nyt, siden sidst:  

▪ Formanden: Der har været fredsvalg. Ny bestyrelse er valgt.  

 

▪ Elevråd Rasmus: Ingen møder . Meet – møder til overvejelse… 

▪ Børnehus: Ikke så meget nyt. Planteprojekt i gang. 22/5 er der lukket. Ingen tilmeldte. 

Fællespasning kan lade sig gøre i ferien.. siger forvaltningen i dag.  

 

▪ Skole og SFO: Atriumhus er rejst i gården v. gym. Skolen fyldt op af bænke, borde.. Vi er i 

gang med planlægn af anderledes sidste skoledag for 9.  

Og selvflg skoleårets planlægn 

Lise: Børnene gode til at tilslutte sig. Elevrådet står bag orangeriet/atriumhuset 

▪ 8544, hvem skriver og om hvad?  

▪ Siri:  bestyrelsesnyt om fredsvalget…og om hvordan bestyrelsen har mødtes .. 

 

 

 



2 Genåbning af skolen fase 1 og 2 og Børnehus:  

Helle: Børn trives i små grupper. Meget personale, stor opbakning,  

Fase 2 – nye regler, men stadig fokus på hygiejne. 

Vi holder fast i opdeling i vuggestue og børnehave 

Vi fokuserer meget på overholdelse af mødetider og besked om disse.  

Der er nu adgang til institutionen for forældre.. 

Fraværet af møder er kommet børnene til gode i form af mere personaletid.. 

 

Skole 

o Status genåbning 1 

o Status genåbning 2: 

Opdeling og udnyttelse af hele matriklen.  

Genåbning 2 – afstandskravet gør,  at vi kan være på skolen,  

Byens hus, hallen mv. alle velvillige i fht at hjælpe. 

Vi har det allermeste af tiden 2 voksne pr klasse/årgang 

Det gør en forskel ar vi igen er til stede alle mand... 

Retningslinjerne er meget til egen (ledelsens) fortolkning, så det forsøger vi at navigere i .  

Vi håber informationsniveauet er passende. 

Ppr er nu klar til at deltage i møder…  

Men der er et stort efterslæb af netværksmøder mv. Vi når ikke alle, så nogle er udskudt til næste år 

Vi er fuldtallige, men arbejder mere alene end vi er vant til… 

Sygefravær er faldet. Ret meget… måske pga.  øget fokus på hygiejne? 

Vi kører 25 lektioner /uge for alle 

 

Eleverne: Hjemmeskole fjernuv, har vi vænnet os til.  

Det har fungeret godt.  

Det er godt at være tilbage… det er meget anderledes og vi vasker hænder 

hele tiden, men det er ved at blive rutine. Og mærkeligt at vi ikke kan blande 

os med de andre klasser.  



 

9. kl sidste skoledag.  

Vi har gang i nogle ideer..  

Ingen kommunal fest..  

 

Dimissionen og formen herpå endnu uklart, vi afventer om der kommer nye 

muligheder efter fase 3 d. 8. juni. 

3.    

3. Økonomi 

▪ Genåbning af budgettet  

o Børnehus, konsekvenser herunder nationale midler til bedre normering 

Det ser fornuftigt ud… og der kommer tilflyttere…  

Statstilskud til opnåelse af midler til opnåelse af minimumsnormering udlignes af besparelsen… 

med 17. 000 til den goe side.. 

Der er usikkerhed om omfanget af kompensation for Coronarelaterede omkostninger 

 

o Skole. Herunder også status på budget pt.  

NK: 9. juni dialogmøde. Her er det væsentligt at stille spørgsmål til ovennævnte dilemma 

 

Vi får flere børn, det redder at vi trods genåbning af budget ikke får væsentligt større underskud end 

forventet. 

Dark horse:  Corona – udgifter..  

 

Anne gik gennem det tilsendte materiale.. 

Vi regner med underskud på godt 400000 som vi har fået lov til. 

Vi forventer lavere lønomk.  pga færre hoveder..  

Vi forventer at ramme NUL (0) på bundlinjen ved udgangen af 2021…  

SFOen … der sker udmeldelser lige nu og det er dyrt. Men vi forventer stigning til august… 

 



 

4. Byggeri 

▪ Børnehuset. Status på bygeriet og de mangler der fortsat er grundet økonomi.  

Et års gennemgang af 1. sal næste uge 

 

Helle: 

Mangler forfølges stadig.. Der er sket fejl i beplantning…  

Og der er fejl som ingen vil tage ansvar for.  

Pusleborde – der er lovning på nye,  

Gyngende gulve – det bliver repareres 

Fald i gulv – så vandet løber forkert. Dette bliver rettet op 

Fuger og div håndtag er der også lovet udbedring af og der er tilbageholdt et beløb som ikke 

udbetales entreprenør før det er bragt i orden. 

Det er og har været stor tålmodighed – og den er ved at være brugt… 

 

 

5. Kostordning Børnehus. Se bilag.  

▪ Der skal vælges, hvorvidt der ønskes kostordning fra efteråret. Dette valg skal træffes jf. 

Dagtilbudsloven hvert andet år.  Helle orienterer.  

 

Helle:  

Fortalte om overvejelserne..  

Fristen 22. juni.  

Skal der være en frokostordning? Beslutningen ligger hos best.  

Den skal aktivt vælges fra: Ellers får vi den..  

Bestyrelsen skal tage stilling til hvilken proces der ønskes.. 

Drøftelse af div. scenarier…  

Der er stemning for at forældrene høres…via et skriv som bestyrelsen sender ud:  

Helle og Anne laver et skriv til bestyrelsen om at lave et skriv der præsenterer mulighederne… 



 

6. Dialogmøde flyttet til 9. juni. 16.30  Hvem deltager? Hvis der bliver et fysisk møde.. 

Anna kan ikke..  

Lise, Stine, Anne.. 

 

 

7. Aftaler om fortsat proces på visioner og principper.  

Lærerne har lavet tilbagemelding. Pædagogernes input venter, og elvrådets 

Vi ser frem mod friere rammer for mødevirksomhed efter 8. juni.  

 

 

8. Evt.  

Ansættelsesudv.  Til ansættelse af skolepædagog d. 22. juni kl 13. Anna kan deltage 

 

Ansættelse af skoleleder og samtaler.  

Der er indkaldt  til 1. runde d. 10. juni og 2. runde d. 24. juni 

24. juni er der så også møde for bestyrelsen. Hermed varslet.  

 

Næste møde er 15. juni.  

 

 

  

 

 

          

      

 

 

 


