Referat fra bestyrelsesmøde den 24/4 2018.
Til stede:
Sejla Kristiansen, Susanne Nielsen, Mette Heramb, Nanna
Sivertsen, Heidi Martinussen, Kasper Birch Jørgensen, Bente
Munkbøl, Jesper Skov Madsen.
Afbud: Mille Feld, Mette Heramb.
1. Lave en indbydelse til arbejdsdag. Jesper laver indbydelse.
Opgaver, ønsker til værktøj,
Plakat evt. lavet sammen med børnene.
2. Bestyrelsen ønsker at være med til at arbejde med den
pædagogiske læreplan, samtidig med at vi i personalegruppen
skal arbejde med det fra august, når de nye grupper går i
gang.
3. Bestyrelsen ønsker også at være med til at tjekke op på
hjemmesiden.
4. Der er ikke lige nu problemer med hensyn til tøj. Den kan
hænge sammen med årstiden. Vi skal være opmærksomme til
efteråret, når det bliver koldere igen.
Forældre i de Brune græshopper spørge ind til om der ikke
kan være mere ens rutiner i vug og de brune græshopper med
hensyn til Tøj/poser/ opbevaring sutter. Jesper taler med
Anette og Lisette.
5. Hver fredag skal køleskabe tømmes for hvor gammel frugt.
Skal ind i rutiner og aftale for de der arbejder sent om
fredagen.
Køleskabe rengøres hver 14. dag af Heidi K samtidig med at
hun også skifter sengetøj.
6. Vedr. madordning var fristen for kort sidste gang i forhold til
at involvere alle forældre. Det er forældrebestyrelsen, der
bestemmer.
Jesper får fat i alt materiale vedr. madordning, og så er det på
dagsordenen til næste møde.
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7. Jesper informerer om, hvad vi gør i forhold til en evt. konflikt.
Alle forældre får besked inden konflikten. Alle skal vide, hvem
der kan få passet Deres børn.
Troldebo vi have forandret åbningstid. Det personale, der ikke
er berørt af konflikten skal møde ind til sædvanlig tid og kan
kun være på arbejde i det bestemte tidsrum.
8. Jesper sender legeplads rapport til bestyrelsen.
9. Gøre alle opmærksom på dato for bedsteforældredag. Jesper
skriver det ind i Tabulex.
10.Søskende med til hinandens fødselsdag. Lave aftale i
personalegruppen. Så der er ens aftaler i huset.
11.Sus har skrevet til kommunale ejendomme (Elvin) vedr. at
vi ønsker skiltning med angivelse af institution lys på skilt.
Vi har tidligere ønsket svingbane, nedsat hastighed og
fodgængerovergang. Bestyrelsen skal arbejde videre med
dette.
12. Jesper informerer om byrådets ønske om at ændre på
strukturen overordnet i organisationen.
Bestyrelsen informeres endvidere om de kommende
besparelser til budget 2019. Vi skal i daginstitutions området
finde 7 millioner.
Der arbejdes med forslag fra tidligere råderumskatalog.
Høring i august og her også dialogmøde med fagudvalg og
bestyrelser.
Høring i september.
Referent Jesper.

