Referat fra bestyrelsesmøde d. 10-12-2020 kl. 19.00 På friskolen.
Fremmødte: Kaare, Henrik, Thomas, Jakob, Rikke, Else, Anita, Charlotte
og Jonna
A. Til orientering.
1. Nyt fra udvalg. (udvalgsliste)
Der er ikke så mange møder i øjeblikket.
2. Nyt fra skolen.
Der lukkes ned for de ældste årgange fra i dag og resten af året, og så er der online
undervisning for dem.
Der har været fagdage med bl.a. juleklip.
Der er indskrevet flere elever til forskellige tidspunkter. Der er indskrevet 5 fra Asp
til opstart i 7. klasse til sommer 2021.
Der har været en forespørgsel på 9. klassetrin her. Anita er i dialog med forældre og
det har været positivt indtil videre.
Der skal lægges brochure om skole og Bhv. i Resen Landhandel. Brochure skal
revideres.

3. Nyt fra børnehaven.
De er så glade for deres nye lokaler. Benytter lokalerne mere nu.
De har været til juleafslutning i kirken med efterfølgende risengrød.
Der spørges til indførelse af mælk igen, dette tager Charlotte med til
personalet.
Der arbejdes meget med HoppeLine, hvor Mette har været på kursus. Her
er fokus på bevægelse.
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.
Der er har været forskellige mindre ønsker som forsøges at indføres.
Der har været møde i banken og det ender i 3,2 millioner. Dette er fordelt
på brug af kassekredit og et lån på 2,7 million. Lånet løber 17 år.
3. Evt.

Selve rengøringen er blevet en øget udgift, og Anita har indhentet pris på
rengøring ved ekstern udbyder.
C. Til beslutning vedr. skolen.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
Helle Laugesen er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager, og Else
Kristensen er suppleret ind.
2. Covid 19 status økonomi mm
Der er kommet lidt ind fra Struer kommune til den ekstra Coronarengøring.
3. Arbejdscomputere til lærer, beløb eller anden løsning.
Der bliver diskuteret flere muligheder. Bestyrelsen vil foreslå at skolen
stiller en pc til rådighed, så vi har ansvar for ”driften” af pc. Der kunne
også stilles et beløb til rådighed. Anita hører i lærerflokken hvad de kunne
tænke sig.
4. Indretning af gl. børnehave og gl. toiletter.
Har lærerne nogle ønsker til indretningen af gl. bhv.? Lærerne ønsker
værkstedsfagene rykket derned, men Anita må forhøre sig ved personalet
om indretningen.
Der skal også høres om der skal bevares et eller to af de gl. toiletter.
Resten laves til garderobe.
5. Budget 2021 1. godkendelse
Budget er godkendt første gang.
6. Evt
Rengøring skal måske udvides så der er halvårligt også fejes spindelvæv
ned og tørres støv af i fællesrum.
Der er kommet rottespærre i kloarken. Der var nogle bemærkninger til
nogle dæksler og rør, Jesper Kristiansen er sat på opgaven.
Mulighed for at følge over vejen fra Sfo, der skal forespørges i Sfo og så
må de tage stilling til om det kan passe ind i deres tid.

Tak for en god aften
Jonna

