Gjerrild-Bønnerup Friskole
Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 4.3.2021 klokken 19.00 – 21:00.
ONLINE
Deltagere: Lisa, Thomas, Anders A, Anders E, Søren, Lasse, Jens, Vibe, Maria, Finn og Kim.
Afbud:
Mødeleder: Thomas
Referent:
Lisa
Kageleder: Lisa, Thomas, Vibe, Anders E, Anders A, Søren, Maria, Jens, Finn, Lasse og Kim.
Tid i min.
1. - Godkendelse af dagsorden
 godkendt
2. – Orientering fra formanden
 Generalforsamling
Fastsættelse af tidspunkt udskydes til næste møde – Vil helst
undgå at vi skal afholde den digitalt.
 Forældreråd i 3-4-5 har indkaldt til møde på mandag.
Klassen er jo lidt splittet, da 5. klasse stadig er hjemme og 3-4. er
på skolen. Forældrerådet har til hensigt at støtte både elever og
lærere i at få hverdagen til at fungere, på trods af Corona.
Forældrerådet vil finde ud af hvad der er på spil og hjælpe med at
lave en plan for hvordan forældregruppen kan bakke op om
klassen.
3. – Orientering fra skoleleder
 Elever – lige nu 130 elever.
Der er en elev på vej til 6. klasse. Hun sidder allerede nu lidt med
på nogle af de google meets som afholdes i 6. klasse.
Der er ønske om at der udformes et spørgeskema til eventuelle
afgående elever.

5
(O) Vibe

15

( O )Kim

15

 TSFO
Holdt opstartsmøde med forældre til 7 børn i går. Eleverne starter
tirsdag d. 6. April. Forældre og børn er inviteret på besøg, så de
kan se skolen allerede torsdag inden påske.
 Podning
GBF har nu fået testcenter – vores sundhedsplejerske kommer og
tester personale tirsdag og fredag, som det ser ud lige nu. Det kan
være at tiderne ændres.
 Ny ejerstruktur KOMIT/VIGGO
Virksomhederne er nu lagt sammen. Bestyrelsen skulle informeres, og
Det er hermed gjort.
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Der er landsmøde d. 10. April. Kontakt Kim hvis man er
interesseret i at deltage.



Dimmesion er sat til torsdag 24. juni.

 Dome-projekt
Der er møde med borgerforeningen i næste uge – Møde senere med
kommune og borgmester.
4. – Orientering fra medarbejderrepræsentant

 Opstart for 0-4. klasse
Godt at 0. klasse er kommet for sig og der er lidt ekstra støtte på.
 Rengøring og klar til flere elever
 Trivselsgrupper
 Corona

(O) Lasse

15

(O D)
Anders Søren

15

(O D) Kim

20

7. – Fjernvarme
 Der er ikke sket det helt store i forbindelse med fjernvarmen.
Kim og Finn tager fat i projektet.

(O) Finn

5

8. – Henvendelse fra forælder i 5. kl

(O D)
Vibe/Kim

15

5. – Orientering fra økonomi udvalget
 Der er stor opmærksomhed på elevtallet. Der

arbejdes på at lave et nyt budget, så vi har
mulighed for at kunne justere op eller ned.
6. – Rengøring


Der er brug for at se på skolens rengøring i forbindelse med
elev/forældre rengøring og standard
Det er noget der fylder rigtig meget i hverdagen, specielt her under
corona. Det er vigtigt at skolen bliver gjort ordentlig rent.
Nogle af ungarbejderne der står for den daglige rengøring fylder snart
18 og vil derfor stige i løn.
Forældrerengøringen lever ikke helt op til standarden – Der skal ske
noget.
Skolen fik 33.000 til ekstra rengøring i forbindelse med Corona. Det
var et engangsbeløb og pengene er blandt andet brugt på at etablere
håndvaskestationer til eleverne.
Det tages op på økonomiudvalget næste gang. Lisa vil efterfølgende
undersøge om mulighed for Flexjobber.
Indtil dette er på plads, kunne man have 2 hold inde a’ 5 mand – et
hold Fredag og et hold Lørdag.
Forslag om at få opdateret de 3 stationer der er rundt på skolen, så
det bliver nemmere for forældrene at vide hvilke rengøringsmidler der
skal bruges hvor og tjekke om støvsuger virker osv. Forslag om at
dette skal være en forældreopgave, som laves i stedet for rengøring.
Der ønskes også at Ulrik følger op med de forældre/tovholder på
holdet, hvis der ikke er ordentlig rent. Det samme gælder at tovholder
kontakter Ulrik, hvis der er mangler i rengørings materiale.
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Der har været en henvendelse fra en forældre i 5. klasse,
som ønsker sine børn tilbage på skolen. Kim har
undersøgt sagen, og har kontaktet ministeriet. Her har
han fået 2 forskellige svar.Der er dog åbnet op for at
elever der ikke trives hjemme, kan komme tilbage til
skolen. Det kan måske være vejen frem for at de elever
der har behov for det, kan komme tilbage i skole.

9. – PR




(D)
Thomas

Kim har haft kontakt til Thomas Bjørnsten. Det er vigtigt at vi
får nogle gode historier ud. Måske få skrevet nogle artikler til
avisen. Måske opslag boostet på Facebook. Youtube?
Hvad gør vi?
Måske vi skal have professionel hjælp udefra. Lisa undersøger
om der er nogle der kan tage opgaven. Hun melder tilbage til
Kim om en uge.




Ekstraordinært møde onsdag d. 10 kl. 19.00
Et forslag om at invitere avisen ud til eksempelvis udeskole, så
en journalist kommer forbi.
10. – Evt.

.
Næste møde er
Onsdag d. 07/4 kl. 19.00
O: Orientering – B: Beslutning – D: Diskussion
Ventende punkter:
- Takster
- Bus-venner forår 2021
- Tilbud fra Softcontrol/fjernvarme
- Navneændring? Til Gjerrild Friskole
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