
 

   

 

 

Referat bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 13. januar 2021 - 1 time Skype møde 

  Afbud/fraværende: Rasmus, Ida, Mette 
 

 

44 Godkendelse af referater + underskrifter – underskrift udsat men referat godkendt 
Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 

O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning   
 

Lærke/ 
Mikkel 

45 Opsamling på punkter fra sidste møde  O.D. 

 Klimapulje. Hvilke muligheder er der for at søge puljen 
Puljen primært tiltænkt virksomheder, ellers intet nyt – fortsat en mulighed der skal 
undersøges. Skole og Børnehus er så småt gået i gang med at undersøge og 
indsamle ideer til hvad der kan/skal ske med det fælles udeområde. Der afsættes 
midler i dette budgetår. 

 Samarbejdet i bestyrelse. Muligheder fra ”Skole og Forældre” og sekretariatet. 
Beslutning: Vi beder fagsekretariatet om at komme med input/oplæg. Vi venter til 
corona-opblødning hvor vi kan sidde sammen. Foreløbig satser vi på 
bestyrelsesmødet i maj. Oplæg skal forholde sig til at vi er fællesbestyrelse for skole 
og dagtilbud. 
Skole og forældretager 10.000 for en dag og 3500 for 3 timer med aftalt emne. Vi ser 
om der er behov for opfølgning via dem. 

 

 
Mikkel/ 
Lars 
 
 

46 Profileringsgruppen  D.B. 

 Uddeling af de nye pjecer. Hvem vil have dem liggende fremme til uddeling? 
Aftalt at Marie kontakter ejendomsmæglere i Skanderborg, Else tager Ry. Caroline snakker 
med Kildebjerg og Lars snakker med Hermans hule/legeland. Lærke tager kontakt til Mette 
vedr. Muldvarpen og Ellemosen. Pjecerne ligger fortsat på kontoret. 

Lærke 

47 Bestyrelsens forretningsorden.  D. 

 Bestyrelsens forretningsorden er ikke helt opdateret. Forretningsordenen gennemgås, og der 

nedsættes et udvalg, der lave et forslag til nye formuleringer. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lærke, Marie og Lars.   

Opfordring til at alle læser og kommer med input til gruppen. 

Lærke 

48 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet – intet nyt  

 Nyt fra skole og Børnehus: 

Corona-relaterede forholdsregler og information 

 Hjemmeundervisning i 5.6. klasse fungerer generelt godt, men børnene er 

udfordrede. Fint med struktur og møder på teams, og at børnene har mulighed for at 

ringe eller blive ringet op af deres lærer. 3.4. klasse forventer flere teams-møder 

efterhånden. Fritidsklubben byder også ind. Forslag om mindre grupper på teams i 2. 

klasse. Indskolingen morgenbånd på teams 8.30 – opgaver tilpas og ros til det 

materiale der lægges frem. Alle kan bytte bøger onsdag, hvor en lærer vil åbne 

biblioteket nogle timer. Input og generel ros fra bestyrelsen for håndteringen af 

hjemmeundervisningen indtil nu. 

Nødpasning: 

 Der er pt 10 elever i nødpasning. Vi holder børnene adskilt 3.4. klasse og indskoling. 

Undervisning 8.30-11.30 hvorefter fritidsklubben tager over. 

 

alle 



 

   

 

 

Referat bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 13. januar 2021 - 1 time Skype møde 

 Fremmøde i børnehaverne: 

 Naturbørnehaven ca 50% børnehave og vuggestuegruppe samlet set ca. 60 % 

Dagligdagen i vuggestuen: 

 Der er ved at være en fin struktur og rytme i gruppen hvor der har og fortsat er fokus 

på at køre nye børn ind. Der er ekstra ressourcer i gruppen både af hensyn til 

indkøring og corona hvor børnehave- og vuggestuegruppe ikke kan udvikle det 

samarbejde der vil udfolde sig på sigt. Der er 10 børn indskrevet hvilket er det max 

børnetal vi satser på fremadrettet. 

 

 Nyt fra andre 

Økonomiudvalget v. Nina 

o Økonomien er god. Overskud skole og fritidsklub, Børnehaven i balance og forventet 

underskud i Naturbørnehaven, her har vi underskudsgaranti på normering/personale. 

Aftalt at økonomiudvalget mødes i februar. Hanne hjælper med at lukke regnskabet 

for 2020. 

o Videohilsen fra Borgmesteren. Link udsendt, (aflysning af Nytårskur) 

 
 

49 Evt. Næste møde rykkes til 10. februar  

 


