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Tilstede var 
Mammenfri:  
Bestyrelse: 
 

 

Mikael, Helle, Poul Martin 

Jens, Lene (google meet), Heine (Google Meet), Anja, Jan, Erik (Google Meet), Dynes, Søren, Jesper 

Fraværende: Jacob 

Referent: Anja 

  

 

Pkt. Punktan

svarlig 
O/

B 
Emne Beskrivelse Referat 

1. Alle B Valg af ordstyrer  Anja. 

2. Mikael O Nyt fra VS, BH og 

SFO 

 Børnehave-vuggestuen har haft tilsyn. Dette i en ny 

samtaleform. Meget positivt. Der var god kvalitet hos 

MammenFri hele vejen. 

Der kigges på bemanding i vuggestuen, vi vil gerne have 

Sofie med i forløbet. 

Mammutten er så småt ved at indrette og flytte ind.  

Der er kommet nyt tilbud fra 2 rengøringsfirmaer, som 

ser lovende ud. 

3. Mikael O Nyt fra Mikael  Lone er fortsat sygemeldt. Louise Peters har Line’s timer 

og Line har Lones timer. Helle og Mikael skal finde ud af 

fremtidig løsning. I næste uge skal findes en ny plan, da 

Line går på barsel.  

Mikael holder MUS samtaler. 

Udmeldelse af elev i 2. klasse. Der afventes 

udmeldelsessamtale. 

Lucia oplæg blev fremlagt og vi går med en corona-enlig 

version. 

4. Jan B Nyt fyr Mammutten Fyret i Mammutten er ved at stå af, og vi skal have 

en ny varmeforsyning. Skal vi have nyt fyr,  

Jan fortæller om mulighederne for udskiftninger. Jan 

finder 3 tilbud på nyt. 
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Byggeri: Ibrugstagningstilladelsen desværre ikke i hus 

endnu. Jan kontakter Viborg Kommune. 

5. Jesper B Årshjul til 

pedelopgaver 

Jesper fremlægger årshjul til tilbagevendende 

opgaver for pedellerne på Mammenfri 

Vi er i gang. Eventuelt skal vi høre andre skoler om de 

har et til inspiration. 

6. Anja B Retningslinjer for 

Facebook 

Oplæg vedhæftet indkaldelsen Retningslinjerne blev gennemgået og tilrettet. Vi skal 

have retningslinjerne i forretningsorden og i 

torsdagsbrevet. 

7. Erik B Cykelskur Skal vi lige trække luft ind,+ inden vi iværksætter 

yderligere projekter? 

Intet til referat – punktet fra sidste gang. 

8. Erik O Visionsdøgn Opfølgning på referat samt beslutninger Udvalget sætter i gang i december, når Sofie starter. Så 

laves der oplæg til personalets visionsdøgn 1/2-2021. 

9. Heine O Mammut 

tilmeldinger 

Hvordan håndterer vi børn på skolen efter skoletid, 

som ikke er i Mammut. Børnene trækker på 

personalet, selv om de ikke er i Mammut 

Børn, der ikke er tilmeldte Mammutten opholder sig i 

Mammutten samt benytter personalet og faciliteterne. 

Der strammes op på i forvejen aftaler.  

Forældre opfordres til at overveje Mammut-løsning, 

ellers må personalet, på opfordring af bestyrelsen, sende 

disse børn hjem. 

10. Anja O Økonomi Gennemgang af økonomien 

Likviditetsbudget  

Økonomien blev gennemgået. 

11. Anja/Mi

kael 

B Budget 2021 Ønske om flere cromebooks 

Der skal indkøbes mere it til nybyggeriet 

Budgetønsker samles ind fra udvalgene 

 

Ønske om køb af chromebooks imødekommes.  

Budgetforudsætningerne blev gennemgået og godkendes 

på næste møde. 

Ekstra budget til markedsføringsudvalget ift. profilering 

af BH/VS. 

12.   Oplæsning og 

godkendelse af 

referat. 

 Oplæst og godkendt. 

13.   Eventuelt  Intet under eventuelt. 

      

 

 

Punkt til næste møde:  

Forretningsorden opdateres med følgende punkter: 
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● Retningslinjer Facebook 

● Retningslinjer Arbejdsopgaver ”bonusforældre” 

Godkendelse af budgettet 

Billeder (Dynes tager kamera med) 


