Bestyrelsesprotokol side:_______

Dagsorden for Bestyrelsesmøde 17.06.2021 kl 16 – 17.30
I Musiksalen

Deltagere: LM, LJ, CR, MD, LA, SUJ, Maja, Mia, Sussi, Mie, Katrine, Morten, Anders, Nanna, Gitte, Søren

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat ikke klar til godkendelse.
2. Præsentationsrunde for nye bestyrelsesmedlemmer
3. Konstituering
Formand: Anders Clausen, Næstformand: Mia Søe Pedersen, Sekretær: Nanna Hecht-Nielsen
4. Besættelse af bestyrelsesudvalg – Økon-, Ansættelses-, Bygge- og Festudvalg
Økonomiudvalg: Lars Mogensen, Anders Clausen og Mia Søe Pedersen, Ansættelsesudvalg: Søren
Tullesen, Nanna Hecht-Nielsen og Morten Andersen, Byggeudvalg: Jens Pedersen, Mie Dehn Poulsen,
Katrine Munch Olsen, Lars Mogensen, Niels Olsen (frem til afslutning af nuværende byggeri) samt
medarbejdere.
5. Orientering v/formanden/ Forventninger til bestyrelsesarbejdet
Generalforsamling forløb fint, men med sparsomt fremmøde. Vi skal arbejde frem mod større
deltagelse. Man kunne evt. lave lidt større lobbyarbejde; omtale det for eleverne, sende seddel med
hjem i tasken, tilføje indhold mv.
Bestyrelsens opgave er at fremme skolen og børneinstitutionen; det er ikke for at fremme egen
interesse, men ud fra skolens og institutionens bedste.

6. Orientering v/ledelsen.
• Friskolen
182 elever; kommende år 178 elever, da det er en fyldt 9. klasse, der dimitterer.
Heidi fastansat.
Alle restriktioner ophævet i forhold ift undervisning fra undervisningsministeriet; klasser på
tværs på udeområderne. Fælles morgensang afventer til efter sommerferien. Elever og
medarbejdere har klaret coronaperioden fantastisk - fejret med trivselsdag på friluftspladsen
med vandkamp, pølsevogn, sang, læreraktiviteter og is.
9.kl sidste skoledag den 22/6 med lærermorgenmad, video i klasserne mv. og dimission
torsdag.
Skolepengene stiger med 20,- fra 1375,- til 1395,-. SFO-betalingen fastholdes.
•

SFO´en
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•

•

SFO uden restriktioner. Det ser fornuftigt ud med tilmeldingen. SFO-koloni to dage i uge 26 i
spejderhytten uden overnatning med fuld forplejning.
God gruppe før-SFOer, der er klar til at starte i skole.
Indmeldelse/udmeldelse: karenstid sat ned til løbende måned + 1 mdr.
Klubmodul på 8 timer for 3. - 5. årgang.
Friluftsgården
Nyt team ved at være på plads. 2 pædagogstillinger slået op med samtaler den 29/6.
Institutionen fyldt op også i den kommende tid. I 2023 går 20 børn ud samtidig, men der er
heldigvis flere, der skriver sig op til børnehaven.
Der bygges nyt på legepladsen ud fra en større plan i samarbejde med medarbejdere og Jens.
I sommerferien bygges ”Danmarks største” mooncar-bane.
Der er sat alarmsystem op i krybberummet, soverummet og ved barnevognene efter ulykke
med bid. Der er pt. personale i krybberummet ind til alarmsystemet er ”kørt ind”.
Kan lærerne parkerer længst væk fra hovedindgangen, så forældre med små børn kan
parkerer tæt på indgangen.
Skiltning. Kan det gøres mere tydeligt, at parkeringspladsen er ensrettet. Susanne nævner
det for Jens.
Obs på om parkeringsfaciliteterne følger med.
Kalundborg kommune har sat priserne op efter at have sat priserne ned på
daginstitutionsområdet. Vi går derfor tilbage til vores oprindelige priser, som er meget lidt
højere end det kommunale niveau.
Efterskolen
Lejrskole i uge 20 i Skjallerup indkvarteret i de primærgrupper, de plejer at være i. Fantastisk
uge!
Mandag startede efterskole uden restriktioner. Der testes stadig med selvtestning. Efter
sommerferien anbefales det kraftigt, at der køres test august og september.
Der køres årsprøver og eksamener. Eleverne er glade for at få det trænet.
Mandag til onsdag i kommende uge koloni ved Jomsborg.
3 lærere ansat.
Kommende skoleår starter med fuldt hus ca. 142 elever. 22/23 er optaget over 100 elever.

7. Nyt fra Forstanderen
Filmselskab har optaget med drone; det bliver en del af en film, som lokalrådet har sat i værk for at
brande Kalundborg kommune.
Vi er forholdsvis godt med angående byggeriet. Der byrdes mure ned ind til spisesal og køkken i
kommende og næstkommende uge.
Vi har ansat ny viceforstander. 2 erfarne efterskolelærere går ind og støtter op om strukturen.
Vi skal ansætte en ny skolesekretær med forretningsførende funktioner.
Det er besluttet på lærermøde, at den nye 0. klasse skal starte med Ipads, så alle elever skal selv
medbringe eller kan låne en Ipad. En hurtig beslutning som har krævet lidt samtaler og der indkøbes
et nyt sæt Ipads.
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Fremover skal kommende 0. klasse forældre orienteres tidligt.
Indholdsplan for efterskolen. Der er enkelte nye detaljer, og den lægges på hjemmesiden.
Renteswap: er i maj opgjort til ca. –6,279 mio. DKK
8. Nyt fra udvalg.
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanter.
10. Sensommerarrangement for bestyrelsen v/formanden
Arrangement efter sommerferien for bestyrelsen. Anders og Lars melder dato ud.
11. Evt.
Datoer for det nye år. Lars og Anders udsender bud på kalender.
Når man sidder i bestyrelsen her på stedet, er man ejer af stedet uden økonomisk tab eller gevinst.
Bestyrelsens medlemmer står med navns nævnelse i erhvervsstyrelsen.
Efterskoletakst skal på kommende bestyrelsesmøde.

Ovenstående referat er godkendt:
..................................................... .................................................................
Nanna H. Nielsen

Anna Abkjær

........................................................ ..............................................................
Mia Søe Pedersen

Niels Olsen

…………………………………………………… ……………………………………………..
Søren Tullesen

Mie Poulsen

……………………………………………………

……………………………………………..

Anders Clausen

Vinde Helsinge Friskole - Vestsjællands Idrætsefterskole | Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev
vindehelsinge.nu | efterskole.nu | friluftsgården.nu | 58 85 91 00 | kontor@vindehelsinge.nu

