Referat fra bestyrelsesmøde d. 18-08-2020 kl. 19.00 På friskolen.
Fremmødte: Henrik, Thomas, Kaare, Dennis, Gitte, Anita, Rikke, Jacob og
Jonna
Afbud: Helle
A. Til orientering.
1. Nyt fra udvalg. (udvalgsliste)
Der har været møde omkring Min Landsby App. Dette samler forskellige
foreninger/institutioner i Resenstad. Det er gratis at hente app’en som privat, der er et
månedtlig abonnement.
Sommerfesten er aflyst.
2. Nyt fra skolen.
Alle er samlet under ét tag igen. Til glæde for både elever og lærer. Legeplads er
opdelt i zoner som klasserne har på skift. Eleverne holder afstand uden for
klasselokalet, vasker og spritter grundigt.
Der er kommet kompensation for rengøring fra starten, som god hjælp til at dække
noget af ekstra udgiften.
Der har været pædagogisk dag, med en del oprydning også.
Skolen er fortsat forældrefri for at minimere smitten. Der er også nogle udfordringer
med nogle fag ift. at de normalt er sammen med andre klasser, men dette løses.
Der har været og er elever hjemme som venter på svar på prøver. Der er lavet
beredsskabsplan ved positive tilfælde af Covid-19.
Der er kommet 3 udmeldelser i 1. klasse i løbet af relativt kort tid.
3. Nyt fra børnehaven.
Der er besøg af evt. nyt barn til børnehaven i morgen, og der kommer et besøg af
andet evt. nyt barn i september. Der er startet nyt barn i Bhv.
Der har været tilsyn i Bhv i torsdags på en ny måde. Tilsynsførende brugte 2 timer på
legepladsen med børn og personale, og 1½ med Gitte og Anita. Hun var meget
tilfreds med det hun så, og hendes tilbagemelding er indgivet til byrådet, og vi er
kommet med i et fællessystem med oversigt over alle institutioner i kommunen.
Har Anne Mette i arbejdsprøvning, dog kun 2 timer på 2 dage. Hun har fået 10 uger
mere udover de 4 hun startede på.
Der er fortsat afvaskning af de udendørsting, men det indefra er delt op i grupper og
gemmes væk i 72 timer.
Der er udmeldt et barn i børnehaven.

B. Til beslutning vedr. børnehaven.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Nyt fra ny børnehave og SFO status udvalg. Tidsplan og håndværker budget
opfølgelse mm.
Der er en forventning om at efter september måned er bygningen klar til
ibrugtagning.
Der er kommet mange sponsorer, store rabatordningen ved flere forskellige firmaer,
nedsat håndværkerrum og der er lagt mange frivillige timer.
3. Evt.

C. Til beslutning vedr. skolen.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Konstituering
Formand: Thomas Gravesen
Næstformand: Kaare Nyegaard
Kasser: Henrik Borg
Sekretær: Jonna Rotvig Malle
Bestyrelsesmedlemmer: Helle Laugesen, Rikke Bertelsen og Jacob Bro
3. Buskørsel
Der er kommet en merregning pr. uge på ca. 6500 så uge pris er 12.350 og får 10%
ved denne høje prisstigning, men der kommer en merpris da der flytter 4 børn til Asp
til oktober.
Der tages kontakt for at få lidt mere rabat.
4. Generalforsamling, evaluering.
Det var lidt specielt og fremmøde nok derefter. Men en fin aften.
5. Covid 19 status økonomi mm.
Se under flere tidligere punkter.
6. Arbejdsdag-weekend, legeplads, evaluering.
Opgaver er blevet uddelt. Det har været noget mere arbejde ved dette. Prisen for at
betale sig fra arbejdsdagen er 2000 kr., og det er der enighed om i bestyrelsen.
7. Jubilæum og indvielse. Dato, Program, mm
Skolens 20 års jubilæum og indvielsen af ny Børnehave og Sfo, skal holdes hver for
sig.

Indvielse når det er klar til at tage i brug. En Pølse-brød fest for børnene og forældre
og en aftenfest for de frivillige og håndværkere. Byggeudvalg og personale arbejder
sammen om indvielsen.
Jubilæumsfest må rykkes til foråret og der er nedsat udvalg med Anita og Rikke.
8. Evt
Gårdvagten gøres opmærksom på at have fokus på eleverne.
Der forsøges at give mulighed for at store elever kan gå tidligere fra morgen SFO og
ind til klassekammerater, med forældres sammentykke.
Der er drøftet prisregulering af skole og Sfo.
Struer Kommune tilbyder montering af rottespærring og det tager vi imod.
Tak for godt møde
Sekretæren

