
Bestyrelsesmøde
Torsdag den 7. januar 2021 kl. kl. 19

Dagsorden:

1. Opdatering:

a. Den vigtigste information fra skolen (Lotte)

- 1 elev er gået ud af 9 klasse. 

- 1 elever på prøve efter covid-19 nedlukning

- 1 elev på prøve i 8 klasse nu.

- Maria har opsagt sin stilling, Xander skal dække hendes timer

- Mia er sygemeldt.

- Praktikant opstarter i uge 2 i 2-3 klasse. 

- Pædagogisk weekend er udsat på ubestemt tid pga. covid-19. 

b. Den vigtigste information fra børnehuset (Line)

- Børnehuset er i fuld gang efter ferien.

- Dagligdagen fortsætter trods covid-19 og pædagogerne arbejder 

videre med de pædagogiske læreplaner. 

- Tilsyn i børnehaven. Vi er en velfungerende institution, og der er sket 

meget det seneste år. Vi arbejder fortsat med pædagogiske 

læreplaner og udvikler os hele tiden. Børnehaven kan med fordel 

arbejde med digital dannelse. 

Herunder Kommunens tilsynsrapport – særligt godkendelse af legepladsen.

- Legepladsen skal godkendes, vi har fået et halvt år til at rette op på 

fejl og mangler. 

- Line informerer bestyrelsen når der er nyt, samt benytter sig af 

legepladsudvalget.  



c. Nøgletal (antal børn og elever)

- Skole: ca. 62 børn

- Børnehave: 22 børn

- Vuggestue: 18 børn

d. Økonomisk information.

- Brian og Lena har informeret medarbejderne om vores budget. 

- Der arbejdes med likviditetsregnskab, så økonomien kan følges tæt. 

2. Bestyrelsesåret 2021:

a. Vi har sat et ønske op om at udvikle Lilleskolen. Derudover arbejder vi på at 

pedelfunktionen tager form, en ny hjemmeside er undervejs og bus undersøges. 

Mange ting er med andre ord sat i søen:

- Udviklingen af lilleskolen sættes pt på pause, da der er andre ting der 

er vigtigere at arbejde med det kommende år. Når der igen er tid og 

overskud kan lilleskoletanken igen udvikles. 

Hovedfokus det kommende år er:

- Pedelfunktionen

- Økonomi

- Hjemmeside

- bus

b. Generalforsamling (overvejelser om ønske om genvalg?)

- Generalforsamling i april måned. 

- Anne ønsker ikke genvalg. 

- Christian fortsætter gerne 2 år endnu, men afviger gerne pladsen, 

hvis andre ønsker at indgå i bestyrelsen. 



- Annecatrine ønsker genvalg. 

- Brian ønsker genvalg. 

3. Opgaveansvar i bestyrelsen:

a. Bygning: 

a. Pedelfunktion

- Christian og Jesper arbejder videre med pedelfunktionen, samt drift 

af bygninger. 

b. Andre opgaver?

a. Facebook

- Udviklingsgruppen er i gang med at udvikle et PR årshjul og kommer 

med oplæg til marketing til næste møde.

b. Overgang til google

-  Lotte drøfter dette med Stefan.

4. Evt. revidering af sukkerpolitikken i Børnehuset

- Som udgangspunkt følger vuggestuen fortsat sundhedsstyrelsens 

anbefalinger, dog med forbehold ved festlige lejligheder. Børnehuset 

laver udkast til revideret sukkerpolitik 

- Sukkerpolitik på skole og børnehus forbliver uændret for nu. 

5. Update - Hjemmeside og bus.

Hjemmeside: møde i uge 3 ang. ny hjemmeside.

Bus: Brian har haft møde med bestyrelsesformanden på Overlade friskole, herved 

deltog bestyrelsesmedlemmer fra støtteforeningen. Busgruppen laver 

spørgeskemaundersøgelse til forældrene for at undersøge behovet for bus. 

Muligheden for leasing undersøges ligeledes. 



6. Eventuelt

Husk revisormøde flyttes til den 7. april


