Vinderup Skoles skolebestyrelse ONLINE
Dagsorden
Mandag. 22. november 2021 kl. 18.30-20.30
1 Sag

Cirkulærer og meddelelser
a. Skolebestyrelsesformand
b. Skoleleder
Status ansøgninger – rekruttering – Til lærerstillingen var der 31 ansøgere. Vi vælger
ud i morgen formiddag og ringer rundt. Samtaler på torsdag
Pædagogstillingen har sidste frist den 25/11, indtil nu 8 ansøgere.
Kerneopgaven
Vi har været godt i gang med vision/mission/værdier. I morgen aften har vi fælles
personalemøde, hvor vi arbejder videre med kerneopgaven.
Covid: Overordnet set følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger. Coronapas er ikke
gældende i skoler og dagtilbud. Der anbefales ikke at aflyse hverken fællessamlinger,
personalemøder eller julefrokost.
Hjemsendelse af børn/elever ved høj smitte kan kun fortages hvis der er udstedt
påbud om det fra Styrelsen for patientsikkerhed.
Etapen omkring SFO-området går ind i sidste fase, der laves en 135 meter lang bane til
mooncars. Nye gynger og faldkrus fjernes, i stedet kommer der faldunderlag. Der
kommer en ny vippe og kolbøttestativ. Der vil blive lagt sveller rundt, så gruset bliver
på legepladsen. Der graves ud ved svævebanen, hvorefter faldkruset fra de andre
områder bliver flyttet hertil.
Inde gården for repareret gummibelægningen

Orientering
2 Sag
Fakta

c. Trivselsråd
d. SFO
e. Elevråd
f. Personale
g. Ekstern repræsentant
Nyt fra udvalget!

Budget/Regnskab/Fravær
Budget/regnskab 2021
Skolen
Forventer et overskud, da indkøb ikke er foretaget pga. lagerkapacitet. (tavler,
legeplads).
Budgetoverførsel søgt og godkendt
SFO
Forventet = - 500000
Vores vip har dette år hjulpet os på vores underskud
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Fravær
I Skolen: 1 delvissygemelding
I SFO 1 delvissygemelding
Afdelings-niveau

SFO Vinderup Skole
(UA_SFHD)
SFO Vinderup leder
(UA_DRGL)
Vinderup Skole (UA_VISK)
Vinderup Skole_adm
(UA_VSKA)
Vinderup Skole_ledere
(UA_VSKL)

Sygefravær

Årsfravær indtil
2021

%
September, Oktober og
November

Hele 2021

10,89%

16,67%

0,00%

36,94%

5,63%
32,57%

5,21%
12,77%

7,27%

2,63%

Orientering

3 Sag

Eventuelt

Orientering
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