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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
Suppleanter: 

 

Mikael, Jane, Helle, Poul Martin 

Erik, Heine, Jens, Rasmus, Jeanette, Jan, Lene, Jacob, Anja 

Fraværende: Jacob 

Referent: Lene 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Erik 

2. Poul 

Martin 

O AMR  

 

Orientering fra AMR 

 

AMU møde i dag og opfølgning på APV handleplan 

– Psykiske APV fra foråret. 

Mindre kritikpunkt tager op på lærermøde og 

personale møde i BH/VS. Der skal ikke udarbejdes 

yderligere handleplan på dette punkt. 

Der foreligger referat af AMU mødet og 

beslutningen. 

Personale møde d. 28.11. med en tilbagemelding på 

punktet. 

Drøftelse hvorvidt SFO personale skal udfylde 1 

eller 2 APV’er. Det er landet på at de skal alene 

udfylde 1 og der opfordres til at anvende beskrivelses 

felterne. 

Statistik på 1 ulykke i SFO – fald fra en trappe. 

Statistik på sygefravær. Særskilt møde omkring dette 

afholdt. 

 Mikael  Sygefraværs politik Opdateret fraværspolitik, 

personalehåndbog 

Gennemgang af ændringer / tilføjelser til 

eksisterende. 

 

Oplæg er godkendt. 
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3. Mikael O Nyt fra Mikael Ansættelse afdelingsleder og pedel 

 

D. 28.11 er der personale møde i alle afdelinger, men 

ellers særskilte møder. Her skal der arbejdes med 

tilfredshedsundersøgelse 

 

Ny elev i 1. klasse 

Henvendelse fra elev til potentiel 8. klasse efter 

sommerferien. 

 

Afdelingslederstilling – 6 ansøgere – den skal 

genopslås. De 6 ansøgere får mail omkring 

udsættelsen. 

 

Pedel – Viborg, Faurskov og Silkeborg er blevet 

kontaktet. Silkeborg kommune har sendt 3 

kandidater. Viborg og Faurskov er ikke kommet med 

nogen. Vi slår stillingen op. 

 

Vi har stadig udfordringer med rengøring på 

toiletterne på skolen i løbet af dagen. Der skal gøres 

noget aktivt. 

Det blev derfor også diskuteret omkring en 

pedelstilling indeholdende mere rengøring. Der blev 

ikke taget yderligere beslutning før vi kender 

kandidaterne. 

 

4. Jane O Nyt fra Jane  Anskaffelser af barnevogne 

 Forældrebetaling til frugtordning 

i vuggestue-børnehave 

Ny dreng i vuggestue pr. 15.11. – fortsætter i BH i 

Bjerring.  

Udmeldelsessamtale i næste uge sammen med Jan 

 

Kikki startet i virksomhedspraktik i BH/VS.  

 

Der er lavet grundplan for Decembers bemanding 
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Jane er i gang med at lave årshjul så en ny leder har 

noget at starte med. 

 

Vuggestuens personale ønsker 6 stk. gode 

barnevogne.  

 

Personalet kunne godt tænke sig at tilbyde  

formiddagsmad i VS og eftermiddags frugt til  VS og 

BH. Prisen for dette sættes til 75 kr. pr. barn og vil 

være en fast ordning. Det indføres pr. 1.1.20. 

Michael sætter den i torsdag brev. 

 

Børnetal 

VS   18 

BH   25 

 

5. Erik O Nyt fra formanden Boldbur  

Lokaldyst  

Tilbagemelding fra kommunen på boldbur. Der skal 

ikke laves en vvm redegørelse. 

Der skal være åbningstider på boldburet. 

 

Møde omkring lokaldysten. Grillfest / aften / 

lokaldyst. Der forsøges at få en fredag igen. 

Flidspræmien – et cirkus / gøgler arrangement  før 

lokaldysten – herefter lokaldyst og til sidst fredags 

aftens fest. 

 

Der lægges ikke op til Grillfest i 2020 – denne 

erstattes af grillaften lørdag aften i arbejdsweekend. 

 

 

6. Alle O Nyt fra udvalgene Bordet rundt:   
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 Aktivitetsudvalg: Jacob 

 Rengøringsudvalg: Anja 

 Markedsføring: Jeanet 

 Legatudvalg: Jan 

 Bygningsudvalg: Rasmus 

 IT: Heine 

 Koordineringsudvalg: Lene 

Aktivitetsudvalg – 

Rengøringsudvalg – Der investeres i bedre 

rengøringsgrej 

Markedsføringsudvalg – Halloween arrangement var 

rigtig godt. Heine overtager posten som kontakt 

person 

Legatudvalg – Vi begynder at få penge til boldbur. 

8.000 fra Viborg Ungdomsråd + 25.000 Anders 

Brøndum fond.  

Bygningsudvalg – Møde med Danni omkring 

”fratrædelse”. Der er aftalt at han fortsætter til den 

nye pedel starter. Der spørges til budgettet. 

IT – Jeanette bliver kontakt person. 

Koordineringsudvalg – Formandsmøde. Alle udvalg 

var velfungerende og med godt drev. Alle var 

positive. Årshjulet arbejdes der stadig på. 

Økonomien i udvalgene skal specificeres bedre fra 

bestyrelsens side. 

 

7. Jan O Gulv i gymnastiksal Hvor langt er vi? Gulvet er lagt og det bliver streget op til en 

badmintonbane til en pris på ca. 3500 

8. Lene O/

B 

Økonomi  Grundig gennemgang af 

økonomien generelt. 

 Kort gennemgang økonomi 

byggeri  

 Likviditetsbudget gennemgås 

med de forudsætninger vi kender 

ifht nedrivning hus og de deraf 

følgende omkostninger (boldbur 

og ny belægning) 

 Budget 2020. 

 

Økonomien følger budgettet og der er fine tal for 

2019. 

 

Budget for 2020 er udfordret af lavere børnetal både 

i de lave klasser på skolen og mindre børnetal i 

vuggestue og børnehave.  

 

Der skal findes en del besparelser for at få 

økonomien til at hænge sammen. 
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 Efter mange og rigtig lange diskussioner blev der 

besluttet at der laves en sammenlæst 0-1 klasse og en 

sammenlæst 2-3 klasse. 

Mikael lovede 2 lærer på de fleste timer i de 

sammenlæste klasser og der arbejdes med en anden 

løsning på SPSU elever. 

 

Det endelige budget blev ikke færdig godkendt, men 

de første besparelser er godkendte og der lægges op 

til endelig godkendelse af budget på næste møde. 

8. Jakob/ 

Lene/ 

Anja  

O Oplæg finansiering 

byggeri 

 

Oplæg til mulig finansiering af byggeri, 

lånemuligheder mv.  

 

Udskudt til næste møde 

 

9. Rasmus

/Jan 

O Byggeri  Status, etape 1. 

 Status, etape 2. 

 

Nedrivning af huset. Pga. manglende papirer er 

nedrivningen skubbet 10-12 uger. 

 

Øvrig udskudt til næste møde. 

 

10. Anja / 

Lene 

 

Mikael/

Jens 

 

 

B Opsamling Visionsdøgn Rengøring 

 

 

 

”gamle forældre” + ”gamle elever” 

Udskudt til næste møde 

 

11 Mikael B Fraværspolitik Opdateret fraværspolitik, 

personalehåndbog 

Behandlet under punkt 2. 

 

13.   Oplæsning og 

godkendelse af referat. 

  

14.   Eventuelt   
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Punkt til næste møde:  

 

Personale håndbog 

Tilfredshedsundersøgelse 

 


