
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 9/10 kl. 18.00  

Fraværende Katrine  

 
1. Siden sidst 

 

Skolemad – vi undersøger om der er forældreønske om 
en ordning. Bestyrelsen træffer beslutning på grundlag 
af forældrenes besvarelser. 
 

2. Fremtidig strategi og økonomi Vi har fået flere henvendelser om en evt. 7.-8. klasse på 
VNF. Etableringen af et sådant tilbud vil være afhængig 
af udviklingen i vores lokale overbygningsskole. Så 
længe der er en velfungerende overbygningsskole i 
Vesløs mener bestyrelsen ikke at der vil være grundlag 
for et tilbud på VNF. Bestyrelsen prioriterer i de 
kommende 2-3 år, at have fokus på børnehave og 
vuggestue. Vuggestuen er kommet godt i gang og vi har 
kun en enkelt ledig plads i løbet af foråret.  
For yderligere at styrke vores tilbud til de yngste børn, 
vil vi forsøge at tilvejebringe ressourcer til en ca. 200m2 
tilbygning ved Viben. Vi forventer i første omgang, at vi 
skal have mindst 1,2mio. inden projektet kan 
iværksættes. VNF har pt. Ca. 800.000 kr. i frie midler. 
 
 

3. Budget 2018 
 

Jævnfør beslutningen om forbedringer i 
børnehave/vuggestuen, ønsker vi at opspare yderligere 
ca. 400.000 kr. i 2018 

4. PR  
 

- Det giver meget med vores facebookgruppe hvor 
forældre og ansatte like og deler. 
- En stand i Klim hallen til messe i foråret. 
- De gode historie som bliver fortalt rundt omkring. 
- Evt. en forside til ugeavisen gerne op mod 
sommerferien 
 
 

5. Forældrehenvendelse - mobilpolitik 
(bestyrelsen har fået tilsendt mail 
med bilag til punktet) 

 

Der er blevet diskuteret en ny mobil politik. Mobilerne 
bliver samlet ind i 2 kasser og bliver låst inde i et skab.  
Niels Jørgen sender en skrivelse med den nye mobil-
politik ud til forældrene. 

6. Evt. 
 

Arbejdslørdag d. 28.10 – der bliver lavet en liste over 
hvad der skal laves, og det bliver lagt på Viggo. 
Vi kigger på en anden dato for den anden gang 
arbejdslørdag i 2018. 
 

  


