Referat af bestyrelsesmødet
mandag den 25. maj 2020 fra kl. 16.30-18.30

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:

Stine Flora Kjær, næstformand

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Jesper Ahrenfeldt

Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann (afbud)

Kristina Jessen, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand

Jette Kruse Nord, viceskoleleder

Esben Hegstrup

1. Dagsorden
a. Valg af referent / Dorte
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet / Godkendt
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

2. Økonomi (fast punkt)
a. Balance (O) Jette informerer, og balancen ser fin ud med positivt resultat pt.

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja
Dagligdagen fungerer godt og har fundet et fint leje. Forældrene er blevet informeret
om, at pasningen nu er for alle. Det har været meget dejligt at opleve den positive ånd
ikke mindst fra forældrenes side i forhold til at få det hele til at fungere og kunne skabe
en god hverdag for både børn og voksne
Der er inviteret til havehygge for 3.kl, da der ikke er de normale klubaftener.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette
Det har fungeret fint at komme tilbage på skolen. Medarbejderne har været gode til at
fine alternativer i undervisningen, og børnene er opmærksomme på at passe på hinanden og har fokus på hygiejnen i klassen og håndvask.
Skolen har dags dato haft besøg af vores tilsynsførende René Glud, og han var meget
tilfreds med det, han så.
Ledelsen er nu i gang med fagfordelingen for næste skoleår og ansættelser af personale.
Forældretrivselsundersøgelsen kommer ud snarest. Den kommer til at ligne den forrige
undersøgelse og med nogle ekstra spørgsmål til den nyligt overståede hjemsendelsesperiode.
Der arbejdes på at lave en eller anden form for hilse-på arrangement for kommende
0.kl.
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4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B).
a. Generalforsamling (D/B)
Der skal afholdes generalforsamling snarest muligt, når der bliver åbnet op for større
forsamlinger. Der planlægges med, at det bliver d.15.juni, og at der bliver tilmelding via
intra, så der er et overblik over, hvor mange der kommer. Vi forholder naturligvis til
sundhedsstyrelsens retningslinjerne, som vi forventer kommer ud d.8. juni.
Stine ønsker ikke genvalg, så der opfordres til at eventuel interesserede kandidater stiller op.
b. Byggeproces (O).
Jacob og Dorte talt med relevante arkitektfirmaer vedrørende en udbygning på fire klasselokaler og en multifunktionel aula i forbindelse med bygning D. Der arbejdes videre på
en konkretisering af, hvad der er brug for.
Dorte og Jacob er i dialog med banken i forhold til finansiering.
c. Ansættelser (O).
Der er ansat to nye lærere, og der skal ansættes to nye pædagoger.
d. Den 18. juni. Hvad skal vi? (D/B).
Afsluttende møde i bestyrelsen i Hillerød.

6. Tilbagemeldingspunkt
7. Eventuelt
Fodboldbanen – evt. en kommende renovering. Esben indhenter tilbud.

8. Elev-, personalesager og andet
a. Elever (Ind- og udmeldte elever)
b. Personale
c. Andet

d. Info fra VPS´ venner

9. Kommende punkter
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