Ekstraordinært bestyrelsesmøde på Udefriskolen
tirsdag den 2. februar 2021 kl. 19.00
Skolebestyrelsen: Claus Mosekjær, Tina Kirk Johannesen, Lars Anton Pedersen, Jane Brokholm
Mortensen, Ulla Øgendahl, Per Corth Poulsen (suppleant), Kamilla Raunsmed (suppleant)
Medarbejderrepr.: Louise Traberg Hedegaard
Ledelse:
Kirsten Berggren, Helle Hansen
Ordstyrer:
Claus Mosekjær
Referent:
Tina Kirk Johannesen
Brød og vin:
Afbud:
Louise og Kamilla
Mødet foregik online via Teams

REFERAT
1. Godkendelse af budget
Nyt budget udsendt med rettelser på lønudgifter til vuggestuen. Drøftelse af normering og
bemanding i vuggestuen, som er høj nu, grundet åbningstiderne og få børn.
Revideret budget ender derfor ud på omkring 0 kr.
Budgettet godkendes.
Fibernet
Drøftelse af om vi skal skifte fra TDC til Altibox, som kan levere en hurtigere forbindelse
(1000/1000) til en lavere udgift. Det skal undersøges nærmere om der er prisstigninger eller
andre ændringer efter etablering, og hvad vores opsigelsesvarsel er hos TDC.
Hjemmeside
Hjemmesiden trænger til opgradering – den vi har nu, er dyr i drift. Der kigges på en anden
udbyder.
Vuggestuen
Max antal børn i vuggestuen? 12 børn – herefter venteliste.
2. Effektivitets- og produktivitetsrapport
Rapporten giver et kendskab til eget regnskab og sammenligningsgrunde – godt værktøj hvis
man ønsker at undersøge det nærmere. Lønomkostninger kan være svært at sammenligne alt
efter hvor lønningerne er placeret på andre sammenlignelige skoler – vi sætter f.eks. ikke
administrationslønninger på i børnehaven.
Kan rapporten gøres mere gennemskuelig? Skal det deles op på antal børn? Hvor meget er
rapporten værd for os?
Vi behøver ikke sammenligne os, men kan kigge på vores egne forbedringer. Rapporten skal
sættes på årshjulet tidligere, så vi kan bruge den som et værktøj.
Effektivitets- og produktionsrapport sendes sammen med regnskabet til revisoren.
3. Andet
Fortsat nødundervisning – der skal laves en plan som kan bruges frem til sommerferien.
Der er endnu ikke kommet officielle henstillinger.

Fag og skoledag må reguleres, så det tilgodeser alle. Ingen studietid for 4. kl. før alle elever er
retur, derfor har 4. kl. fri kl. 13.45. Der udarbejdes nye skemaer – en udfordring med både
klasseundervisning og hjemmeundervisning og nogle fag bliver ikke læst.
I klasselokalerne er der igen afstandskrav.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 2. marts – evt. via Teams.

