Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 19. august 2021

Tilstede bestyrelsen:

Tilstede 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, AFBUD
Henriette Bergh Andreassen, suppleant

1. Dagsorden
a. Referent: Eva Landert

b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet - Godkendt

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde - underskrevet

2. Økonomi (fast punkt)
a. Balancen fremlægges (JK)
Jette gennemgik balancen tom. 30.06.21
Taget til efterretning. Det ser fint ud - ikke nogen overraskelser.

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja
Sommerferien: 3½ uge åbent, over 100 tilmeldte børn.
Klubbens opstart: Stod klar til efter ferien, men alt blev ødelagt pga. vandskade. Der er oprettet en forsikringssag. Ellers en positiv opstart.
Både børn og voksne er glade for at være startet i Fritten og er glade for at kunne være sammen igen (jf. en lang periode med Covid-19)
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b. Skoledelen v. Dorte og Jette
Skolestart: meget er tilbage ved det gamle (efter Corona) herunder morgensamling og skoleudflugt. Dejligt.
Der arbejdes på et nyt layout til hjemmesiden.
Orientering om rengøringssituationen.
Påmindelse: Digital Dannelse - forældrearrangement 22.09.21

4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet – (Der er ikke valgt elevrådsrepræsentant endnu, så punktet udgår)

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B).

a. Skolens fødselsdag info/ideer? (D/B)
Planlægningen blev drøftet. Øl, vin, borde, mad, musik, lotteri osv. Betaling med mobilepay.
Affaldsposer/stativer til engangsservice.
b. Fodboldbanen (D/B)
Sagen er i proces. Der indhenter endnu et tilbud inden 14 dage fra d.d.

c. Synlighed/årshjul/konkrete tiltag…..status (O/D)
Årshjulet udarbejdes af forældrebestyrelsen og fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

6. Tilbagemeldingspunkt
Intet
7. Eventuelt
8. Elev-, personalesager og andet
a. Elever (Ind- og udmeldte elever)
0 elever er gået ud, 6 elever er kommet ind.
b. Personale
c. Andet
d. Info fra VPS´ venner
9. Kommende punkter
-

Bestyrelsens årshjul
Fokus på god planlægning af generalforsamlingen
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