Bestyrelsesmøde
Torsdag den 5. november 2020 kl. kl. 17

Dagsorden
1) Underskri af mødereferat fra 30. september (og dligere).
Godkendt og underskrevet.
2) Kort orientering fra Lo e og Line. Hvad er de vig gste temaer pt. i skole og børnehus?
Lo e:
-

arbejder på ændret arbejds dsplaner.

-

Der er arbejdet meget med hvordan covid-19 håndteres på skolen, de kommende måneder er
planlagt.

-

Fælles lejrskole l Als i 2021, hvis covid-19 llader de e.

-

1 nyt barn i 3 klasse, 1 nyt barn i 1 klasse.

Line:
-

32 ansøgninger l pædagogs lling.

-

14 børn i vuggestuen pr. 15 november

-

21 børn i børnehaven.

-

Anmeldt lsyn 4. december kl. 11-13.

-

Skoleparathedsundersøgelser på 7 børn l 0 klasse. Samtaler d. 18/11.

3) Pedelordning (Udviklingsgruppen):
a. Status: Hvor langt er vi, hvad er beslu et, hvordan skal det køre?
Alle opgaver deles op i grupper som kan løses enten af frivillige eller af personale
-

Der laves en mappe, hvordan de forskellige ng håndteres fx fyr, ski af sikringer osv., som
personalet kan bruge.

-

Ekstra ng tjekkes l fælleslørdage, hvis de frivillige ikke har gjort de e forinden.

-

Frivillige inddeles i arbejdskartotek, hvad kan man hjælpe med og hvornår.

-

Der ldeles en koordinator l teamet, som kontakter de frivillige, der kan udføre opgaverne, hvis
det er ikke hastende opgaver.

-

Ved ”aku e” opgaver er det Line og Lo e der koordinerer, og ringer l en af de frivillige.

-

Årshjul for hvornår nogle bestemte opgaver løses.

b. Udfordringer?
c. Opmærksomhedspunkter, fx ledelsens informa on l medarbejdere m.m.
- Georg er fortsat ansat ind l d. 1/12 og ind l da er det ham der varetager opgaverne.

d. Prak ske ng: Nøgler, værksted, kanal hvor opgaver kan skrives op og formidles

4) Budgetlægning (Økonomigruppen)
a. Med udgangspunkt i et budgetoplæg fra Økonomigruppen diskuteres og
beslu es rammerne for budget 2021.
-

Udsæ es pga. nye corona restrik oner i Vesthimmerland d.d.

5) Eventuelt
Orienteringer fra grupperne m.m.

