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Referat fra bestyrelsesmødet 

mandag den 24. august 2020 fra kl. 17.00-20.00 

 
 

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 Kruse Nord, viceskoleleder  

Esben Hegstrup  

 

 

 

1. Dagsorden 
 

a. Valg af referent, Jesper 

 

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet, godkendt 

 

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde, underskrevet 

 

 

2. Økonomi (fast punkt) 
 

a. Balance (O): Jette gennemgik balancen og forklarede ændringer tilfredsstillende. Drifts-

resultatet ser positiv ud.  

  

 

 

3. Info fra ledelsen 
 

a. Fritidsdelen v. Maja: Der er travlt med 39 nye 0. klasses elever, men det går generelt 

godt. Der er ansat to nye pædagoger og en i fleksjob.  

 

b. Skoledelen v. Dorte og Jette: Der kommer snart mulighed for at få nyt VPS-tøj. De nye 

lærere er glade for at være på VPS. På skolens fødselsdag får alle klasser en kagemand, 

og der vil blive lavet et fælles billedprojekt, hvor alle elever har en andel i udarbejdel-

sen. VPS prøver en ny ordning for rengøring, hvor personalet skal ansættes direkte på 

skolen, bestyrelsen bakker fuldt op. Der er indhentet flere tilbud på en løbebane til 

idræt. Der bliver købt nye 5-mands fodboldmål. Der har været indbrud, og der er fjernet 

en del IT og værktøj. Dette er meldt til forsikringen da alt er forsikret. 

 

 

 

4. Elevrådet 
 

a. Nyt fra elevrådet – Er ved at blive dannet (O): De er ved at konstituere sig. 

 

 

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B). 
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a. Status/Retningslinier på COVID-19 (O): Det fungerer fornuftigt, og der arbejdes med de 

udfordringer, som opstår.  

 

b. Maj-børn 2021, overvejelser (D): Kommunen starter med maj-børn i 2021, så det gør 

VPS også. Der arbejdes i fritten på en plan for, hvordan det kan komme til at fungere.  

 

c. Fritten vil gerne tale om ferielukning uge 28-30 v/ Maja (D): Der er ganske få børn i uge 

28 (5-9 børn de sidste 4 år), og det er svært at skaffe personale til den uge. Tages op 

igen ved næste bestyrelsesmøde.    

 

d. Status byggeri v/ Jacob og Dorte (O): Der har været en workshop ang. byggeriet med 

arkitekten og de ansatte samt Jacob fra bestyrelsen.   

 

e. Fodboldbanen v/ Esben (D): Der indhentet tilbud på at få renoveret fodboldbanen, fra 

49.000 til 300.000. Vi undersøger, om der er alternative måder at gøre det på.   

 

f. Skolens fødselsdag (O): se afsnit 3 

 

g. 7.-9. årgang computer, BYO (D/B): Det er beslutte, at der indføres Bring Your Own 

Device for 6.-9. klasse pr. 1-1-2021. 9 årgang får lov at beholde de nuværende PCer 

frem til sommerferien mod et håndteringsgebyr på 300 kr. hvis de går i stykker. Der bli-

ver mulighed for at købe en ny eller en brugt PC gennem skolens IT-leverandør.   

 

 

6. Tilbagemeldingspunkt 
 

 

7. Eventuelt 
• Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder: Jeanette udsender alle møder som kalenderindkal-

delse på Outlook, onsdag springes over i efteråret. 27/10, 13/1, 4/3, 26/4, 15/6  

 

 

8. Elev-, personalesager og andet  
 

a. Elever (Ind- og udmeldte elever) 

 

b. Personale 

 

c. Andet 

 
d. Info fra VPS´ venner 

 

 

9. Kommende punkter 

• Ferielukning uge 28  
• Ventilation  

• Byggeri 


