
  
  

  

 

   Glade børn lærer bedst 

Bestyrelsesmøde 6. april 2021 
  
Møde kl. 18.00 i Laden med god afstand. 
  
Afbud fra: 
Referent: Pernille 
  
Sandwich: Jens 

  

Ansvarlig Dagsorden 

Jens Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst 

Jens Siden sidst og nyt fra børnehaven  
Det er årets største dag i dag, hvor vi har startet Storegruppen op. Personalet  
havde lavet det så festligt udenfor i modtagelsen af alle de nye familier der skal 
være i Storegruppen.  
 
Genåbning af skolen og seneste justeringer 
 
Det er fortsat nødundervisning.  
 
0.-4. Kl. har været i skole længe nu og vi har haft en enkelt nedlukning ved et 
enkeltstående smittetilfælde. Det var for voldsomt at 0.-3. Kl. var samlet i SFO-
smittegruppe, så herefter har vi opdelt sfo-gruppen i 2, hvilket betyder ekstra 
udgifter til personale. Det koster os ca. 100.000,-. Men vi gør det for at kunne undgå 
at hjemsende så mange på én gang ved smitte med Covid-19.  
5.-9. Kl. er her efter påske gået fra 1 dag om ugen udendørs, til 50% fysisk 
fremmøde (hver 2. uge).  
 
Vi kører alle dage til 13.15. Kun værkstedsbaserede fag er i skole 2 lektioner i den 
uge man er fremmødt og så har man fri i onlineugen de timer. 
Vi er meget glade for at kunne benytte Naturbasen. 
 
 



Vi har haft første lærermøde fysisk i dag siden jul. Vi havde optakt med en gåtur i 
personalegruppen, for at få lidt samtale i gang igen efter så lang tids distance. 
 
Vi har haft en god virtuel bingo-aften og har en quiz-aften på bedding. Meget fine 
gevinster til bingo. 
 
Vi vil så gerne lave noget fællesskab - men vi må ikke engang holde en 
forældresamtale.  

Jens Nyt fra kontoret og økonomi 
- Vi har fået nyt gulv og køkken.  

 
- Det nye skema lader vi køre lidt længere for de elever, der lige er kommet 

tilbage. Men starter klasseuger og sommerskole for de mindre i starten af 
maj. Vi vil gerne bruge vores frihed til at lave anderledes uger, men i år er 
det meget anderledes at få lov at være sammen i en klasse.  
 

 
- Godkendelse af budget Bestyrelsen godkender det det fremlagte budget 

med et budgetteret overskud på kr. 456.000,-  
 

- Årsrapport 2020: Regnskabet for 2020 er endnu ikke færdigt hos revisor. 
Jens udsender regnskabet, så snart det ankommer og så skal vi mødes i 
bestyrelsen før generalforsamling 
 

- Ansættelse af SFO-pædagogmedhjælper (Birthes stilling)  
Birthe stopper efter sommerferien - det er vi vældig kede af. Vi har fået 
mange ansøgninger og holder ansættelsessamtaler i næste uge.  
 

- 1-årig stilling næste skoleår, for at få enderne til at nå sammen. Vi har 
både timer fordi Elena går ned i tid til 80% og mens Rebekka er på barsel, 
selvom Emma Madsen tager meget af vikariatet for Rebekka. 
Bestyrelsen giver Jens og Pernille lov til at lave stillingsopslag og ansættelse 
til 1-årig stilling næste skoleår. 

Jens Status på bygninger 
- Køb af jord/Arealoverførsel fra Sønder Alle 17. Overdragelsen af jorden 

anses for at være salg af fast ejendom, så det er en 
generalforsamlingsbeslutning. Derfor er det på dagsorden til 
generalforsamlingen. 
 

 



- Tilbygninger/renoveringer: 
Jens skoleleder har mødtes med en arkitekt, som kommer med et forslag til 
børnehave/ SFO-udvidelse. Loen og klasselokaler i den sydlige ende af 
Loen, så vi får en helhedsplan. BH/ SFO-udvidelse skal gerne stå klar til 
april 2022. Vi venter på tilbagemelding.  
 

Jensx2 Ordinær generalforsamling d. 27/4 
- Afviklingen af årets virtuelle generalforsamling blev planlagt.  

 

Pia Genåbning af forældrefællesskabet 
- Så snart der er den mindste åbning for flere forsamlede, så sætter 

bestyrelsen gang i initiativer, der skal samle så mange vi må. 
I juni håber vi på den lille skoleafslutning for 9. Kl. og måske noget i 
klasserne der samles. Gerne en idébank.  
“Når-vi-må”-udvalget: Pia, Kristina, Ove,  
 

Jens Skolens 75 års jubilæum til september 
Fejringen af vores jubilæum blev drøftet.  

- Fejring i skoletiden på dagen den 16. september 
- Forældrefest fredag aften den 17. september  

  

Jens H Renskrevne vedtægter. Er delt med bestyrelsen.  
 

Alle Møde om regnskab 2020 evt. mandag d. 26. april kl 15-16.  

 


