Referatfra bestyrelsesmøde d. 24-09-2020 kl. 19.00 På friskolen.
Fremmødte: Henrik, Thomas, Rikke, Karina, Anita, Jacob og Jonna
Afbud: Gitte, Helle
A. Til orientering.
1. Nyt fra udvalg. (udvalgsliste)
Der er indkaldt til møde i julemarkedsudvalget i næste uge. Det er uvist hvad der skal
ske.
2. Nyt fra skolen.
Der er holdt lærermøde hvor der var fokus på mobbe-politikken, et arbejde der fortsat
er i gang i lærergruppen.
De fleste forældremøder er afholdt, dog ikke de ældste klasser, men der arbejdes på
en online løsning.
Efter efterårsferien er der svømning igen og det er ekstra voksen med. De ældste
klasser kan ikke have idræt sammen så deres timer deles mellem dem.
Lejrskole er rykket til uge 18 grundet eksamen i 8. klasse.
Der har været indsamling af erfaringer under nedlukning.
Der har været en fagdag med naturfagligt tema. På mandag er der en fagdag med
Matematik.
Emneuge i uge 41 hvor der arbejdes med FNs 17 verdensmål, og der er motionsdag
om fredagen. Den er lidt anderledes i år da den afholdes klassevis med fast voksen og
med aktive poster undervejs.
I personalet er der snak om at arbejdspladsen stiller midler tilrådighed til investering
til elektroniske redskaber. Bestyrelsen skal diskutere en personale IT-politik, dette må
på som punkt næste gang.
Skolen har fået en Grøn smiley af arbejdstilsynet.
Der indbetales feriepenge for ca. 250.000 kr. i år og resten af beløbet i 2021.
3. Nyt fra børnehaven.
De glæder sig til komme i nye lokaler.

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

Mandag er der brandtilsyn og derefter ventes kommunens godkendelse. Det forventes
at der kan indvies lige før efterårsferien og så flyttes ind i efterårsferien. Ibrugtagning
er afhængig af godkendelser.
3. Evt.

C. Til beslutning vedr. skolen.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Buskørsel
Der gives ikke kørsel til Lemvig.
3. Covid 19 status økonomi mm
Der sendes den information ud der skønnes vigtige for forældre og bestyrelse.
4. Toiletter til skolen placering og udformning.
Der kigges på muligheder.
5. Evt
Tak for godt møde
Sekretæren

