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Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
I bliver alle inviteret til et videomøde via Teams 
Fraværende:  
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

5  B Alle 

2. Godkendelse af revideret budget 2020 20 Budget og kommentarer fremsendt 
 
Bestyrelsen melder ud til forældrene, at der er fuld 
forældrebetaling i juli mdr.  
Forårsbørn betaler fuld takst i juli mdr.3048 kr. 
Skolebørn betaler skolepenge med lejrskole penge. 
(grundet corona) i juli mdr. 
 
Covid19: april, maj, juni og juli 75000 kr. pr. mdr. 
afsættes i budgettet. 
 
Budgettet tilrettes med ny indtægt fra mer’ 
forældrebetaling, som vil kunne afhjælpe den store 
besparelse på Ressource timer, der dækker over 
specialundervisning, ordblindenetværk, DSA, og 
coolkids-forløb. 
 
Lotte sender reviderede budget til godkendelse, når 
det er klart. Irene melder tilbage til ledelsen, når 

O-B Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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alle i bestyrelsen har drøftet og godkendt 
justeringerne. Formålet med stigning i 
forældrebetalingen er at kunne konsolidere skolen 
og styre mod en OG på 4%.  Med det nylige 
fremlagte budget kunne der opnås en OG på 4%, 
men konsekvensen blev flere besparelser, som ville 
gå imod de værdier som skolen står for og ekstra 
muligheder for at understøtte elever.  
Der kan være tale om en overgang i forhøjet 
forældrebetaling. 

3. Gennemgang af ekstra omkostninger  
Covid-19 

15 Drøftelse og beslutninger om: 
Elev udmeldinger af SFO 
Tilbagebetalinger af lejrskolebetalinger 1. – 2. klasse 
Der betales ikke penge tilbage, pengene går til de 
kommende lejrskoler i de berørte klasser, så de går 
ikke tabt. 
 
Vedlagt oversigt over mer´ forbrug i perioden 15.4-
7.5 2020 
Genåbning efter 10.5 – Ledelsen arbejder på 
konkrete tiltag efter udmeldingen fra 
Sundhedsstyrelsen, og udfærdiger en plan d. 11.5. 

B Alle 

4. Evt.  På næste dagsorden tages kommunikation op. 
Ledelse – forældre. 

B Alle 

     

 


