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VSD-bestyrelsesmøde 

Mandag d. 8. juni 2020 kl. 18.30-21.00 

Mødested: VSD Balling. 
 

Deltagere: 
 
VSD Balling Maria Birk Rask (Lærke Søndergaard delt.) 
VSD Ramsing Anne Ebbesen Sørensen 
VSD Lem Henriette Dalgaard 
VSD Rødding Dorthe Sørensen 
VSD Lihme Simon Sandberg 
VSD Udskoling Mette Thoftgaard Jensen 
VSD Birkely Elizabeth Odland 
VSD Grankoglen Kevin Ladegaard 
Leder Michael Schrader 

Medarb. Ulla Toft 
Medarb. Dianna Kristiansen 
Medarb. Kaja D. Thomsen 
Afd.leder Finn D. Andersen (afbud) 
Afd.leder Mariane Pihl Kristensen 
Elevråd/VSD Balling 
Elevråd/VSD Lem 
Elevråd/VSD Rødding 
Elevråd/VSD Udskoling 
Elevrådet deltager ikke i dette møde. 
 
 

Dagsorden:     Referat: 
 
1. Siden sidst ved Michael 

Orientering om COVID-19, og de forandringer 
det har medført indtil nu i dagtilbud og skole.  
 

Michael orienterede om forløbet under Covid 19 og den måde tingene er 
blevet kommunikeret ud på. Stor opbakning fra forældre til at finde 
løsninger ift. pasning af børn i den indledende fase. Vigtigt at melde opad i 
systemet hvilke muligheder vi har kunnet se under den anderledes hverdag 
i coraonaperioden. Der er flere ting vi kan tag med over i hverdagen, når 
den vender tilbage. Vigtigt med opsamling af erfaringer fra de forskellige 
afdelinger. 
 

2. Frokostordning i Grankoglen 
Efter Covid-19 har det afstedkommet at vi ser på 
de ressourcer der bliver brugt på 
frokostordningen i Grankoglen. Der er forslag om 
at nedlægge denne. Marianne og undertegnede 
vil på mødet komme nærmere ind på hvorfor 
dette forslag er stillet. 
 

Frokostordning: Bestyrelsen orienteres om at vi gerne vil opsige 
frokostordningen i Grankoglen, da den sluger mange ressourcer, som kunne 
bruges bedre i dagligdagen. 
 

3. Timefordelingsplan 
Dette er timefordelingsplanen for kommende 
skoleår til 0.-9. kl. 
Bilag vedlagt. 
 

Timnefordelingsplan – godkendt. 
 

4. Økonomi 
Regnskab 2019, budget 2020 og vi ser frem mod 
budget 2021. Orientering ved Michael. 
Bilag følger senere. 
 

Regnskab 2019- orientering fra Michael – kommer u d med et overskud på 
567.000 kr. Regnskab 2020 ser p.t. fornuftigt ud – der er dog faresignaler 
ift. udgiften forbundet med Covid -19. Hvis dette ikke betales fra central 
hold, kan vi blive nødsaget til at se på vores ØD. Budget 2021 – vi arbejder 
på at se hvilke anlæg vi skal prioritere i 2021. Der er færre børn i næste 
skoleår, og som det ser ud p.t. færre børn i dagtilbud. 
 

5. Lokal Kvalitetsrapport 
Folketinget har besluttet at der skal være et 
tillæg til Kvalitetsrapporten i indeværende 
skoleår, som I som bestyrelse skal se inden 
afsendelse. 
Bilag følger senere. 
 

Lokal Kvalitetsrapport – taget til efterretning. 
 

6. Orientering  
om hvor vi er henne ift. lejrskole, sidste skoledag 
for 9.kl, dimission. 
 

Lejrskole – 8. årgang skubbes til næste skoleår. 6. årgang tager afsted i uge 
25. Vi afholder sidste skoledag tirsdag d. 23.6 på en anderledes måde 
grundet retningslinjer. Der bliver afholdt dimission onsdag d. 24.6 på en 
anderledes måde, hvor det sker klassevis og i en kortere udgave. 
 

4. Meddelelser fra formanden 
 

Laver et sommerbrev. 
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5. Meddelelser fra skole- og dagtilbudslederen 
 

Orientering om personalesituation. Spændt på hvordan retningslinjerne 
bliver efter ferien. Barak og cykelskur rives ned i Ramsing. Ca. 10 nye børn 
starter i skolerne i VSD efter ferien. 

6. Eventuelt 
 

Ikke noget til referat. 

 

Planlagte møder: valgmøde torsdag 18/6 kl. 19.00-ca. 20.15, bestyrelsesmøde torsdag 18/6 kl. ca20.15-22. Møderne foregår i VSD Lem. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Thoftgaard  Jensen  Michael Schrader 
Formand for VSD-bestyrelsen  Skole- og dagtilbudsleder 


