Ordinært bestyrelsesmøde på Udefriskolen
tirsdag den 2. marts 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:
Kamilla
Mødet foregik online via Teams

REFERAT
Godkendelser
1. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2. Godkendelse af referat – godkendt.
Diskussions/beslutningsdel
1. Personalearrangement planlæggelse - udskydes
2. Valg bestyrelsen
Claus og Tina er på valg.
Beslutning om afvikling af generalforsamling udskydes til efter den 6/4 – der kommer
yderligere info ud. Generalforsamling skal varsles 14 dage inden – hvis muligt vil vi afholde
inde dette skoleår er slut.
3. Godkendelse af regnskab – Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Orienteringsdel
1. Orientering fra formanden (Claus)
Punkt omkring sommerferie udskydes til næste møde, hvor Kamilla deltager.
2. Orientering fra Arbejdsudvalget
Vask i børnehave er monteret. Mangler ventilation og isolering af rør - kan der findes nogen
som vil lave det?
Fødevarestyrelsen kommenterede på huller i bunden af skabet hvori skraldespanden står –
der er lukket i den anden ende, så det er ikke nødvendigt at lukker hullerne pga. mus/rotter.
Dog vil Marinus sætte en plade i. Vask mm. blev godkendt. Implementering af gode vaner
for alle ansatte i børnehaven kan igangsættes.
Småting ved vuggestue som mangler udbedring – kan evt. tages på fælles arbejdsdag.
Mange ting trænger også på skolen og i børnehaven. Karen Barfod har tilbudt at tegne
skolegården op. Kan der udføres forældrearbejde i grupper, eller forældrepar? Per og Lars
gennemgår bygninger sammen med Marinus.
3. Orientering fra Ledelsen
Vi skifter fra TDC til Altibox fibernet i løbet af efteråret 2021. Første år er gratis og vi
bestemmer selv, hvornår vi starter op. Vi sparer penge og får en hurtigere forbindelse.
Kviktest er indført 2 gange i ugen – indtil videre kun i skolen, men det er nu også muligt at
teste personalet i børnehaven. Med hensyn til test er der tilsendt fuldmagt på eleverne
mellem 12-14 år. Vi kan ikke nægte elever adgang til skolen hvis de ikke vil have test.
Personale kan heller ikke tvinges til test.

Snak med personalet omkring opstilling af 1-2 telte her i foråret – klasserum som alle kan
bruge på skift.
Derudover ekstra møder vedr. værdigrundlag, da vi har mange nye efterhånden – hvad
værdigrundlaget betyder for undervisningen.
Gennemgang af politikker. Genopfriskning inden planer for nyt skoleår.
Det er svært for personalet, da mange ting ændres. Fuld timetal for personalet, da 9 hold
skal undervises inkl. fjernundervisning. Mangler social kontakt blandt lærerne. Studietid er
taget ud af skemaet. Møde hver torsdag i lærergruppen.
Det er forsøgt at søge dispensation til at tage 5. kl. med ind sammen med 4 kl., dog uden
held.
Antallet af elever går lidt ned efter sommerferien hvor 11 elever går ud af 9. kl. og 8 elever
starter i skole. Der er netop startet to nye børn. Der kigges på klassesammenlægningen for
næste skoleår (5 grupper).
Ændringer ifht. budgettal pga. ændrede børnetal og bemanding i vuggestuen.
3. Orientering fra personalet
Det går rigtig godt i vuggestuen.
4. Orientering fra elever, udvalg, SUUF, øvrige
SUUF: Ikke rigtig afholdt nogen møder – svært med motivationen i denne tid. Fokus på
erhvervssponsorater, som er ved at blive afsluttet for 2021 – 18 erhvervssponsorater til i alt
40.000 kr. Der arbejdes på skilte - bænkarrangement. Vendsyssel Sparekasse ansøges om
legepladsprojekt – hvad ønsker vi os til omkring 50.000? – evt. vuggestuelegeplads? Der
skal udarbejdes et specifikt budget til ansøgningen.
Nordea fonden kan også søges, men så skal det være til offentlig brug også – evt. asfalt
(eller fliser) og stakit i skolegården – nye bænke, små områder.
Nogle fonde kræver medfinansiering f.eks. i form af arbejdskraft. Klar udmelding om hvad
erhvervssponsorpengene går til hvert år, så der kan gives en nem tilbagemelding til
sponsorerne.
Der ønskes en ny redegynge, og i det hele taget en opgradering af legepladsen. Kirsten og
Helle vender tilbage med en ønskeliste. 30.000 kr. er øremærket til legeplads (Haze).
Eventuelt
1. Punkter til næste dagsorden – sommerferie.
Næste møde den 7. april 2021 kl. 19.00.

