Bestyrelsesmøde
Blære Friskole og Børnehus, mandag d. 9. december kl. 18.00

Dagsorden

1. Underskrift af og gennemgang af ”to do” punkter fra
referat.
Købmand i Vegger: Lotte har snakket med købmanden.
Han er ikke villig til at give yderligere rabat. Konklusionen
er, at vi køber de varer, der ikke er dyrere hos ham fx
mælk, mens andre varer kan købes andre steder, hvis der
kan opnås økonimisk fordel.
Alarm: Hvis vi køber et nyt system, skal de nye regler
følges, og det er dyrt. Hvis vi repererer det gamle system, følger vi de gamle regler. Vi
repererer, og det er sat i gang.
Vandalarmer: Overgår til næste møde
Overblik over aftaler for matriklen: Overgår til næste møde

2. Update fra skolen
 Status på antal elever, herunder kommende 0. klasse = 5 nye elever
1 ny elev i 8. klasse = 70 elever
Skoleår 2020/2021 = 62 elever
Vikarbudgettet på skolen kører. Det meste fravær klares internt
3. Status på Indskolingen
 Orientering om situationen
Udfordringer i skiftet mellem undervisning og frikvarter, hvor der har været noget
meget slemme episoder. Der er blevet og bliver gjort meget for at forbedre
situationen. Der har været indkaldt til forældremøde, hvor der bl.a. har været pcspil
på dagsorden og disses aldersbegrænsninger. Skolen opfordrer forældrene til at
sætte sig ind i, hvad ens barn laver og ser på nettet. Det var et fint møde, hvor de
deltagende herfra har positive tilbagemeldinger.
Ida og Sander skal på kursus i digitaldannelse.
4. Status i Børnehuset
 Her og nu situation
Børnehuset mangler en leder. Der arbejdes med definition af tid, og hvordan tiden
kan bruges bedst. Og ved sygdom er det rigtig svært at få tingene til at hænge
sammen.
 Ansættelse af leder
i. Proces og plan

Irene ligger stillingsannoncen op, og samtale er uge 4 (Første samtale er d.
20/1 kl. 16:30, og anden samtale er onsdag d. 22/1 kl 16:30)
5. Priser for dagtilbud 2020
 Priserne er hævet i VHK. Vi plejer at følge taksterne
 https://www.vesthimmerland.dk/borger/barn/boernepasning/takster‐og‐
tilskud/#Takster%20januar%202020

Vi følger nu dagplejeteksterne i vuggestuen (334kr i forskel fra dagpleje til vuggestuen).
Der er fordele ved vuggestue fx åbningstider og gæstedagpleje ved sygdom og ferie. I
Børnehuset bruges åbningstiderne til ydertimerne. På trods af disse fordele, fortsætter
vi med at følge kommuens takster, OG vuggestuens takst følger kommunens
dagplejetakst. Skal den senere hæves til kommunens vuggestuetakst skal det varsles til
forældrene i god tid.
6. Økonomi
 Update ‐400.000 ‐ 450.000 (Underskuddet skyldes ændringer på ledelsessiden plus
andre sygemeldinger.)
 Status på Budget.
Der er lagt et konservativt bud på det nye budget med et forventeligt overskud på
+100.000kr
Endnu mangler følgende poster at blive lukket – deadline d. 17/12‐2019:
Lejrture: Der udarbejdes en plan for hele skoleforløbet. Der foreslåes en idé
om at lave lejrskole fx De Dansk Vestindiske Øer med fonde involveret også
som en PR‐strategi.
PR‐strategi: En plan med økonomi for det kommende år.(PR‐udvalg)
Bygningsinvestering: En plan over, hvad der skal investeres i på
bygningssiden/vedligelse (Christian)
Hal: Kører som tidligere bortset fra bookingdelen på 20 timer/årligt, der
frafalder. (Anne)
Budgettet kan godkendes på bestyrelsesmødet til januar, indtil da er det et
arbejdsbudget.
 Per gennemgik grundlæggende regnskabsbegreber

7. Eventuelt






Støtteforening vil gerne have et referat efter bestyrelsesmøderne – Lotte printer
dem. De inviteres til et møde om året. De inviteres snarest, når den nye leder i
Børnehuset er startet.
Hjemmeside opdatering; link med gamle informationer, børnehusets
telefonnummer, fotos. Irene har fået koden til hjemmesiden, så hun også kan
uploade. (Christian)
Reklamefinanseret film om skole og børnehus – hvilke firmaer skal spørges? (Brian)
Falckkassen er forældet – en ny kan leases til ca. 1.000kr/år. Findes der en billigere
model? (Anne‐Cathrine undersøger)



TO DO:

Opdatering af skilte med brugbart telefonnummer, opdatering af brandalarmer mv.
(Lotte snakker med Georg med, hvad hans tilsyn indebærer)
Vandalarmer: Lotte taler med Georg
Overblik over aftaler for matriklen: Lotte taler med Georg
Lejrture: Plan for hele skoleforløbet (Lotte)
PR‐strategi: En plan med økonomi for det kommende år.(PR‐udvalg)
Bygningsinvestering: En plan over, hvad der skal investeres i på
bygningssiden/vedligelse (Christian)
Hjemmeside opdatering (Christian)
Reklamefinanseret film om skole og børnehus (Brian)
”Falckkasse” opdatering (Anne‐Cathrine)
Opdatering af skilte med brugbart telefonnummer, opdatering af
brandalarmer mv. (Lotte snakker med Georg med, hvad hans tilsyn
indebærer)

Næste møde er torsdag d. 16. januar 2020

