VSD-bestyrelsesmøde
Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 18.00
Mødested: TEAMS.
Deltagere:
VSD Balling Lærke Søndergaard (afbud)
VSD Ramsing Anne Ebbesen Sørensen
VSD Lem Henriette Dalgaard
VSD Rødding Dorthe Sørensen
VSD Lihme Simon Sandberg
VSD Udskoling Mette Thoftgaard Jensen
VSD Birkely Mette Sloth Høstgaard
VSD Grankoglen Kevin Ladegaard (afbud)
Leder Michael Schrader

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

Dagsorden:
1.

Covid-19
Orientering om situationen p.t. i dagtilbud og
skole/sfo.

2.

Regnskab 2020
Regnskabet er afsluttet med et mindre
forbrug på 526.000, svarende til ca. 1% af
budget.
(se bilag)

3.

Foreløbig budget 2021
(se bilag)

4.

Orientering om Borgmesterpuljen

5.

Drøftelse af møder fremadrettet

6.

Meddelelser fra formanden

7.

Meddelelser fra skole- og dagtilbudslederen

8.

Evt.

Referat:
Dagtilbud har ikke været nedlukket i 2021. Vi er nu næsten på 100% fremmøde.
Der er sat ekstra rengøring på i dagtilbud frem til sommerferien. VSD skal selv
betale 25%.
0.-4. klasse har været i skole siden uge 6 og er inde i næsten normal gænge.
9. klasse er på skolen hver anden uge siden uge 9.
5.-8. har nu fået lov at møde op udendørs 1 gang/uge. Det var hårdt tiltrængt.
Vi håber alle klasser er i skole efter påskeferien, men jo nok med nogle
restriktioner.
Hvis det kun bliver hver anden uge, så vil de betyde et hestearbejde med helt
nye skemaer.
Vi har hele tiden haft et tilbud til særligt sårbare elever (5.-8.) om at komme på
skolen. Det har ca. 17% af eleverne benyttet sig af. Det har været efter et
samråd mellem skole og forældre i de enkelte tilfælde.
Overskuddet blev lidt større end planlagt. Nogle anlægsopgaver fra novemberdecember kunne først færdiggøres i 2021.
Vi har i 2020 fået renoveret de fleste af vore legepladser.
Vedr. ekstraudgifter til COVID-19, så fik vi refunderet ca. 200.000 ud af et
forbrug på ca. 400.000.
Ellers et regnskabsår uden de helt store overraskelser.
Vi vil gå lidt mere snært til planlægningen i 2021. Vi skal gerne ende tæt på et
0-resultat. Vores ØD skal ikke vokse sig større end de godt 1 mio.
Vi har 2 klasser mindre fra 1. august. Lidt færre elever i skoledelen men ca.
status quo på dagtilbud. Personaletilpasninger klares ved natur afgang.
Anlægsbudget. Her tegner det til at vi endelig får renoveret omklædningsrum
ved gymnastiksalen i Balling.
Vi har et hængeparti vedr. legeplads i Balling. Det ser vi på i løbet af året.
I år var det afdelingerne i Lem og Rødding, der var med i fordelingen. De havde
begge steder ønsket penge til vandautomater.
De fik 2 x 8.000 fra borgmesterpuljen. VSD dobler som altid op.
Håber aprilmødet kan afholdes fysisk. Grankoglen er en mulighed både
udendørs og inde. Bestyrelsen vil gerne have besøgsrunden på afdelingerne
fortsat.
Ikke noget til referat.
Personaletilpasninger pr. 1. august forventes klaret ved naturlig afgang.
Læreplaner i dagtilbud vil i den kommende tid blive lagt på vsd.dk.
Ikke noget til referat.

Planlagte møder: 28/4, 19/5, 17/6.
Henriette Dalgaard
Formand for VSD-bestyrelsen

Michael Schrader
Skole- og dagtilbudsleder
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