Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. september kl. 19.30 på Resen
friskole og Naturbørnehave.
Fremmøde: Henrik, Thomas, Anita, Rikke, Jacob, Gitte, Else og
Jonna
Afbud: Kaare
A. Til orientering.
1. Nyt fra udvalg
Karinas klasse deltager i aktivitetsaften med kaffe-kage salg
2. Nyt fra Børnehave
De har fået Bedste-ordningen op og køre og det er alle glade for.
Lisbeth har haft sidste dag i dag.
Der har været tilsyn, og der blev kigget efter bl.a. sprogtest af børnene.
Gitte fra SFO har været sygemeldt grundet operation, men forventes klar i næste uge.
3. Nyt fra Skolen
Regnskabsbalancen for første halve år er kommet og den er rimeligvis i nul. Påvirket
af flere regninger fra nybyggeri der er kommet på bagkant og lidt færre børn i
børnehaven.
Der har været fagdag i matematik.
Emneuge i uge 41: Miniby –og motionsdag om fredagen.
Majbritt har været/er indlagt, men i bedring.
Generelt meget sygefravær i øjeblikket som resten af samfundet.

B. Til beslutning vedr. børnehaven.
1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2 Personale ansættelsen.
Der har været samtaler til pædagogstillingen i BHV, der var enighed om 3 og 2 kom
til samtale. Efter længere drøftelse var der enighed i udvalget om valget af pædagog.
Kamilla har første dag i morgen.
3. Evt.

C. Til beslutning vedr. skolen.

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
- herunder opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Leder ansættelse status.
Der er kommet en tidsplan fra Leo. Der er allerede kommet ansøgninger og der er
frist d. 25.10.21. Der er i mailen sendt datoer for forskellige møder og opsamlinger.
Forventet start af ny leder 01.01.2022.
Der skal afholdes ekstraordinært generalforsamling efter ansættelse, dette skal
huskes.
Der skal findes en midlertidig leder i perioden 01.11.21-01.01.22.
Der aftales at afholde afskedsreception for afgående leder (Anita J) onsdag d.
27.10.21. fra kl. 15-17. Personalegruppen spiser fælles efterfølgende.
Der laves invitation til receptionen og sendes ud på mail til forældre og på FB.
3. Størrelsen af klasserne.
Det er en drøftelse af hvordan vi vil takle de udsving der er i klassekvotienten i de
ældste klasser. Skal klasser deles helt eller i enkelte fag. Det kunne være ekstra
hænder. Det er noget der også skal drøftes med pågældende klasselærer.
Denne drøftelse skal tages på et andet tidspunkt, hvor der kan laves nogle klare
retningslinjer for hvordan vi agerer i disse situationer.
4. Busrute hvad gør vi med personer der gerne vil med indenfor zonen.
De gældende retningslinjer drøftes, skal de ændres eller holder vi fast idet? Det
besluttes at gældende retningslinjer fastholdes.
Dette sendes ud med nyhedsbrev.
5. Evt.
Kan forældremøderne rykkes lidt så det er muligt for at give noget feedback på det
lærerne spørger om. Anita tager det med til lærermødet.
Tak for godt møde
Sekretæren

