Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den
15. juni 2021 fra kl. 16.30……
Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:

Jacob Lunding, formand

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Dorthe Myndal Fogtmann, næstformand

Dorte Lindhardt, skoleleder

Denis Vrzogic

Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Jesper Ahrenfeldt

Jette Nord, viceskoleleder

Esben Hegstrup
Henriette Bergh Andreassen, suppleant

1. Dagsorden
a. Valg af referent/ Dorte Lindhardt
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet/ Godkendt
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde/underskrift på kommende BS-møde

2. Økonomi (fast punkt)
a. Balancen (JK)/Balancen blev godkendt på forrige BS-møde og det blev vurderet, at der
havde været så få posteringer siden, at det skulle vente til BS- mødet d.19.august

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja/
Maja informerede om dagligdagen i Fritten og om Mini-fritten, hvor der bliver gjort et
stort stykke arbejde med at få skabt en velfungerende gruppe i minifritten. Det er lykkedes, og det er en meget homogen børnegruppe, som skal starte i 0.klasse efter sommerferien. Stor ros til medarbejderne omkring Minifritten.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette/
Dorte fortæller om stemningen i medarbejdergruppen, som nu bærer præg af en god
sommerstemning, hvor det er helt tydeligt, at den kommende ferie er tiltrængt efter et
svært skoleår.
Dorte fortæller også, at skolen har fået tildelt en procentdel af den centrale pulje, som
regeringen har besluttet at give til skolerne som støtte til fagligt løft og social trivsel.
Ledelsen har besluttet, at det beløb skal deles mellem medarbejderne. Tillægget gives
for....
- virtuel undervisning
- fleksibilitet bl.a. i forbindelse med lokalerokade
- øget fokus på trivsel ved tilbagevenden til skolen efter nedlukning
- øget fokus på faglig støtte til elever i klasserne i nedlukningsperioden samt efter genåbningen
- undervisning på skolen i perioden med nedlukning
- positiv opgaveløsning og fokus på den svære opgave, det har været.
Jette fortæller at skemaer og opgavebeskrivelser til lærerne nu ligger klart.
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4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet – (udgår)

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B).
a. Evaluering af generalforsamling. Hvad gør vi fremadrettet? (D/B)
Da der kun kom to forældre til årets generalforsamling, blev det drøftet, hvor og hvordan
der kan laves indsatser for at hæve dette tal. Der bliver til oktober lavet et kontaktforældrearrangement, hvor bl.a. dette skal drøftes.

b. Bestyrelsen mere synlig generelt, evt. med på forældremøder. (D/B)/
- bestyrelsen vil fremover deltage på forældremøderne op til 7.klasse
- Bestyrelsen vil udarbejde et årshjul, hvor det bliver tydeligt for dem selv, hvor på året det vil
være relevant at være ekstra synlig
c. Referater på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger fremadrettet? (D/B)
skolens repræsentanter skriver referater fra BS-møderne, og bestyrelsen står for at der skrives referater fra generalforsamlingen.
d. Virtuel undervisning fremadrettet (O/D)
Der blev fra skolens side informeret om, hvordan erfaringerne med den virtuelle undervisningsform kan indtænkes i skolens dagligdag både ved undervisning, vejledning og møder
e. Pavilloner (O)
Jacob og Dorte har møde med Expandia om muligheden for at få opsat pavilloner, så de
står klar 1. maj 2022
f.

Oplæg til datoer til næste skoleårs BS-møder: VEDTAGET
Torsdag den 19/8
Mandag den 11/10
Onsdag den 8/12
Onsdag den 2/2
Mandag den 4/4
Torsdag den 9/6
Generalforsamling den 24. marts 2022.

6. Tilbagemeldingspunkt
7. Eventuelt
8. Elev-, personalesager og andet
a. Elever (Ind- og udmeldte elever)
b. Personale

2

c. Andet
d. Info fra VPS´ venner

9. Kommende punkter
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