Referat fra bestyrelsesmødet
torsdag den 21. november 2019 fra kl. 13.00-14.30
Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:

Stine Flora Kjær, næstformand

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Jesper Ahrenfeldt

Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann

Kristina Jessen, medarbejderrep. - afbud

Jacob Lunding, formand

Jette Kruse Nord, viceskoleleder

Esben Hegstrup - afbud

1. Dagsorden
a. Valg af referent - Stine
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

2. Økonomi (fast punkt)
a. Balance
Balancen tyder på et pænt overskud til årsregnskabet for 2019.
b. Godkendelse af budget
Budgettet for 2020 godkendes med 30.000,- mere til temadage om digital
dannelse samt en regulering af VPS-tillægget.

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja
Maja har været væk i tre uger.
Ude-aktiviteterne som der har været særligt fokus på efter Helle er blevet ansat fungerer
rigtig godt og udeområderne bliver fortsat udviklet.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette
Der er fuld gang i udviklingen af faglokalerne.
c. VPS’ venner v. Dorthe Myndal
Intet nyt.
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4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet (v/ Kristina)
Intet nyt

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B).
a. Evaluering af digital dannelse (D)
Det var et rigtig godt arrangement lavet af Børns Vilkår for kontaktforældre og personale
lørdag d. 9. november.
Vi er enige om at arbejde videre med digital dannelse og der skal laves en strategiplan.
b. Julemarked (D/B)
Markedsdagen er som den plejer, og bestyrelsen sælger pølser i pølseboden.
c. Forslag til ændring af beløb til forældrebetaling af lejrtur i 8. klasse (D/B)
Nu betales der 2x750,- til lejrturen i 8. klasse, som forældrebetaling.
Det besluttes at beløbet hæves til 2x1000,- fra skoleåret 2020/2021.

6. Tilbagemeldingspunkt
7. Eventuelt
Bestyrelsen holdt tirsdag d.19.11. et godt og konstruktivt møde med kontaktforældrene, hvor
der blev udvekslet idéer og erfaringer. Alle klasser var repræsenteret.

8. Kommende punkt
-

Retningslinjer for indtjening af penge til klassekassen.
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