Referat fra bestyrelsesmøde d. 10-02-2020 kl. 19.00 online-møde.
Fremmødte: Henrik, Thomas, Rikke, Gitte, Anita, Kaare, Else, Bodil,
Jacob og Jonna.
A. Til orientering.
1. Nyt fra udvalg. (udvalgsliste)
Der har ikke været møder siden sidst.
2. Nyt fra skolen.
Nu er de yngste børn tilbage og lærerne er der på skift. Børnene er super hurtige til at
indordne sig. Der er en enkelt klasse (4.-5. klasse) der er halv fremmøde og halv
sidder hjemme.
Emneugen denne uge er afsluttet.
Der er kommet ny elev i 4. klasse og lillebror er i Bhv.
Liselotte har opsagt sit job med rengøringen med øjeblikkelig virkning i januar
grundet alvorlig sygdom. Sonja er blevet ansat i stedet for.
3. Nyt fra børnehaven.
Der arbejdes med fastelavn i øjeblikket og der holdes fastelavnsfest mandag d. 15.
februar, selvom det er i vinterferien.
Det fungerer godt med at forældre bærer maske og de overholder retningslinjerne for
kun 4 voksne i garderoben. Der ses lige nu ikke et behov for at vende tilbage til
aflevering på legepladsen.
Det vælter ind med børn i børnehaven, som ikke har været skrevet op i længere tid, så
der vil være 21 børn i Bhv efter Loppestart 1. marts.
Er stadig glade for deres nye børnehave.
Der er kommet en check på 25000 kr fra Vendsyssel Sparekasse, men den er allerede
brugt i motorikrummet.
De har fået færdiggjort læreplanerne, efter hårdt arbejde.

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.
Det er så færdigt som det kan være. Der kan løbende komme ting at lave om
tirsdagen, hvor der er 4 håndværkere der har gået og lavet de nye toiletter. Der
kommer hvide døre i.
Der er sendt mail omkring underskrivelse af lånet som alle bestyrelsesmedlemmer
skal ind og underskrive.

I den gamle Bhv kan der roligt tages fat, og det er primært det store fællesrum der
skal arbejdes på.
3. Evt.

C. Til beslutning vedr. skolen.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Covid 19 status økonomi m.m
Personalet på skole og i Bhv testes jævnligt for Covid-19, men de benytter de
eksisterende testcentre, da de ikke ønsker at teste hinanden.
Hjemmeundervisningen er hårdt for alle, og lærerne ser frem til en vinterferie.
Eksamen er aflyst, men Anita og Jeppe arbejder på at afholde en eksamen for den
ældste gruppe.
Buskørslen har været kontaktet da der ikke har været kørt fuld plan, og det
kompenseres i næste kvartal.
3. Arbejdscomputere til lærer, beløb eller anden løsning.
Det har ikke været drøftet, grundet den nuværende situation.
4. 2. klasse (nuværende 1. klasse) hvad og hvordan gør vi.
Anita foreslår at den fastholdes (bliver 1.-2. klasse), og så arbejdes der mere målrettet
på en hvervning til de årgange.
Der skal mere fokus på at lægge materiale direkte i postkasser. Det drøftes hvordan
det nemmest gøres og så skal det være primært for indskoling.
Kaare prøver at få fat i materiale fra Karina og så laves der en målrettet reklame på
FB. Der kunne også reklameres for Bhv i samme omgang.
5. Budget 2021 2. godkendelse
Budget for 2021 godkendes 2. gange.
6. Generalforsamling hvad gør vi hvem er på valg
Mødet kan sandsynligvis ikke afholdes grundet de nuværende restriktioner, så det
besluttes det flyttes til torsdag d. 10. juni kl. 19.00. Mødet vil blive forsøgt afholdt på
vanlig vis og ellers er det online.
På valg er: Else Ø. Kristensen og Kaare Nygaard. De modtager begge genvalg.
7. Evt.
Der snakkes om udfordringerne i kommunikationsvejene fra skole til forældre og
omvendt. Spørgsmål om FB er den rigtige måde at kommunikere på. Dette tages op
på næste bestyrelsesmøde.

Der er i Sevel lavet en video om lokalområdet, kunne det lade sig gøre i samarbejde
med de lokale foreninger og erhvervsliv, og er det noget der kunne være interessant
for os ift. PR. Det tages med til næste møde.
Der kunne evt. laves en tilfredshedsundersøgelse blandt skoleelever/forældre og
børnehavebørn/forældre.
Tak for godt (anderledes) møde
Jonna

