
 

 
Glade børn lærer bedst 

  
Referat bestyrelsesmøde 23. februar 2021 kl. 18.00 
(onlinemøde) 
Referent Pernille 
Afbud Ove. 

 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst. 
Ingen kommentarer. De er godkendt. 

Jens Siden sidst og nyt fra børnehaven 
- Orientering om coronasituationen 
- Hvordan med de planlagte ture i foråret?  
 
De små er startet igen og er glade for at være tilbage. De ansatte er også glade 
for at være tilbage. 
Det er en noget andet hverdag, for lærerne ser kun hinanden på legepladsen, da 
lærerne er med sin klasse hele dagen. Lærerne starter 7.45 for at aflaste trykket i 
morgen-SFO. 
Vi tænker stadig 0.-3. kl. som én smittegruppe, da de samles efter skoledagen i 
SFO og det fungerer godt. Flere elever hentes lige når skoledagen slutter. 
 
Fastelavn blev fejret både fysisk og online. Troels og Mia og deres børn havde 
lavet et super fastelavns-show, som gik ud til online-klasserne 
 
Der er planlagt et banko-online hyggearrangement for forældre og børn torsdag d. 
18. marts 19.30, så vi laver lidt fællesskab helt ud i hjemmene. - og man kan se 
lidt flere lærere. 
 
Corona: Vi gør en større indsats med rengøring i løbet af formiddagen på alle 
toiletter og løfter afspritnings-niveauet. Ansatte opfordres til test 2 gange ugentligt, 
hvis de har fremmøde på skolen. 
 
Nyt fra børnehaven/ SFO: 
Vi er i gang med forberedelserne til opstart af Storegruppen den 6. april og har 
haft virtuelt infomøde i dag.  
 
I SFO er vi så småt gået i gang med at finde afløseren for Birthe Jessen, som vi 
desværre snart må vinke god efterløn til… ( til efteråret) 
 
Når Rebekka går på barsel (senest 1. maj) får vi Emma Madsen til at være vikar. 
 
I kommende skoleår overvejer vi, at få en årspraktikant fra den Frie Lærerskole i 
Ollerup ind til indskoling og matematik næste år.  
 

Jens Nyt fra Kontoret 
 
- Økonomi indtil videre 
- Foreløbigt resultat 2020 
 
Vi arbejder i øjeblikket på årsrapport 2020. Det ser ud til at resultatet for 2020 
bliver tilfredsstillende på trods af meget store ekstra udgifter i forbindelse med 



Covid-19 i foråret. Årsrapport 2020 vil være klar til bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingen den 27. april.  
 
I 2020 har vi renoveret bygninger og købt nyt inventar og computere for ca. 
800.000.  

Jens Status på bygninger: 
 
Nyt tag på gymnastiksalsbygningen.  
 
Arbejdet er i gang.  
 
Arealoverførsel fra haven Sdr. Alle 17 
 
Er gennemført. Vi er nu ved at rydde området og efterfølgende skal der sættes 
plankeværk op (Kalmarbrædder).  
 
 
Vi kan godt komme i gang med planer for at bygge et klasselokale på loftet over 
Stalden. Vi skal bare have lagt datoen fast så vi kan mødes med ham Lars har 
kontakt til. Vi kan ikke lave det praktiske med oprydning, før vi kan mødes igen og 
lave arbejdslørdag.Lige nu er det ikke spor smart at lave små arbejdsgrupper med 
forældre, når vi har stigende smittetal og lavt forsamlingsforbud. Så det venter til 
vi kan gøre det med de givne regler. Lars kommer med dato. 
 
Naboejendom: 
Bestyrelsen besluttede, at vi alligevel ikke ønsker at købe yderligere en 
naboejendom i denne omgang. I stedet arbejder vi videre med tilbygning og 
renovering på vores nuværende område.   
 
Tilbygninger/renovering 
 
Det er planen at lave en tilbygning for nordenden af gymnastiksalen med 
udvidelse af børnehaven/Storegrupe.(Fase 1). Det arbejdes hen imod, at dette 
byggeri står klar til april 2022.  
 
En tilbygning med nye omklædningsrum og klasseværelse planlægges herefter 
for sydenden af gymnastiksalsbygningen. (Fase 2).  
 
Sidste og 3. fase er en renovering af nuværende gymmnastiksalsbygning (hvor 
gymnastiksalen udvides).  
 
Det vides ikke hvornår fase 2 og 3 kan blive en realitet, men forhåbningerne er, at 
alle faser er færdige om 6 år.  
 

Jens x2 Ordinær generalforsamling d. 27/4 
 
På valg til vores kommende bestyrelse. Lars og Jens er på valg. 
Suppleanterne er også på valg. 
 
Sørg for at prikke forældre, som har mod på at være med i opgaven. 
 
Vi kunne godt tænke os at satse på et rigtigt virtuelt-live-arrangement denne 
gang. 
 



Vi vil stile mod at komme så nær en almindelig generalforsamling som vi kan og 
gøre os umage med at få lavet alle beretninger som live-stream og at vi kan vise 
resultatet af afstemningen.  
 
Vi har møde 6. april og der ved vi forhåbentlig hvad de nye retningslinjer er. 
 
Vedtægter: Til mødet den 6. april har Jens Horstmann skrevet de 
vedtægtsændringer vi har arbejdet med rent og så kan vi gøre de paragraffer 
færdige og godkende og give resten af vedtægtsarbejdet videre til næste 
bestyrelse. 
 

 
Jens 

Mødekalender resten af forår 2021 
- 6/4 2021 er reserveret til bestyrelsesmøde 
- Møde til godkendelse af årsrapport forud for generalforsamling 
- 27/ 4 generalforsamling 
 

Alle Evt. Børnene spørger efter resten af lærerne til at komme på morgensangs-
kanalen. Men det er ikke ret let at få logistikken til at gå op og en svær disciplin at 
fortælle uden tilskuere. Men vi ser om der er noget at byde ind med. 

 


