Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 Maj kl. 19.00 Online.
Fremmøde: Gitte, Anita, Thomas, Else, Henrik, Jakob, Rikke og
Jonna
Afbud: Susanne
A. Til orientering.
1. Nyt fra udvalg. (udvalgsliste)
Ingen møder er afholdt.
2. Nyt fra skolen.
Spændte på om der kommer nye lempelser ift. Fx møder og studieture, men det lader
vente på sig.
8. Klasse tager til Bornholm i uge 23, og de har været med til at lægge program.
Alt er stadig opdelt og der testes fortsat 2 gange om ugen for 12 år +. Lokale test
fungerer godt.
Der er lavet fagfordeling, og der er lagt nyt skema for næste skoleår. 8. klasses sidste
skoledag er blevet drøftet og der er fortsat restriktioner, men der bliver nogle
traditioner der fastholdes.
Anita har møde med ny lærer d. 31. maj, hvor kontrakt underskrives.
Der er planlagt besøg af de kommende elever fra Langhøj. Der kommer 6 elever og
den ene elev starter inden sommerferien.
Der har været legepladstjek, og Anita har rapporten liggende.
3. Nyt fra børnehaven.
Der er startet en ung pige i praktik, hun er der 3 dage om ugen. Det er en del af
Projekt Fjorden. Børnene er meget glade for hende.
Trine er kommet ned i tid, hun er da kommet på den nye fleksordning.
Der kommer tilflyttere fra Esbjerg, som har 2 børn de ønsker at få i børnehaven.
Der er kommet sand til sandkassen, og måske kan 8. kl. drenge hjælpe med at flytte
det. Ellers må der gribes fat i forældre.
Børnene er i gang med urte/køkkenhave, selvom det er lidt sent.

B. Til beslutning vedr. børnehaven.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Evt.

C. Til beslutning vedr. skolen.

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Bus til Thyholm
Efter sommerferien kommer der elever fra Thyholm der skal hjem efter skoledagen
og ikke kan komme i Sfo.
Dorte sender brev ud til Thyholm forældre og høre om deres behov for bus kørsel.
3. Arbejdscomputere til lærer, beløb eller anden løsning.
Der er kommet tilbud ind på 3 forskellige computere fra ReseNet. De enkelte
modeller drøftes let, samt ”frivalgsordningen” hvor der er mulighed for at få et
tilsvarende beløb (evt. årligt ) til at investere i computer efter eget ønske. Den enkelte
lærer der selv vil investere i egen computere, har selv ansvaret for at computeren er
køreklar og at den bliver serviceret. Der laves et dokument til frivalgsordningen hvor
der bliver et årligt beløb på 2000 kr..
Dem der ønsker en computer stillet tilrådighed af skolen får dokument ala den
eleverne får.
4. Generalforsamling.
Generalforsamling kører som planlagt. Der kommer indkaldelse ud med tilmelding så
der kan komme ændringer ud til dem der ønsker at deltage
5. Arbejdsdage
Der arbejdes videre på at det kan blive over 3 weekender, hvor der er en ansvarlig til
hver weekend. Henrik tilbyder sin hjælp som tovholder en weekend.
6. Evt
Thomas har undersøgt mulighederne for tilskud til udskiftning af varmekilde. Der er
større beløb at søge (og få) i tilskud, men der skal laves energi beregninger.
De gamle toiletter er nu fjernet og der er vil komme nyt gulv og loft, en forsatsvæg
og så kan der komme flere garderobepladser.
Tak for godt møde
Sekretær

