Referat fra bestyrelsesmøde i Troldebo
Den 28/8 2018
Sejla refererer fra møde vedr. frokostordning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prisen dyrere 600kr md. Mod 500kr sidst.
Prisen inkluderer kun frokost.
Frugt og eftermiddagsmad skal stadigvæk med hjemme fra.
Ikke penge til vikar for økonoma.
Der kan ikke bestilles tur madpakker.
Store investeringer til køkken fasaliteter, køl, frys og opvask.

På baggrund af div. Ovenstående vil bestyrelsen sige nej til frokostordning.
Forældremøde.
Modellen med 1 time fælles incl. Bestyrelsens punkt og valg, herefter i grupper
vil vi bruge til kommende forældremøde.
Emnet vi skal være fælles om er legens betydning herunder legepladsens
udvikling lige nu.
Oplæg, evt. rollespil som oplæg til debat ved bordene.
Legemanuskripter.
Vores planer med legepladsen.
Hvem skal jeg lege med?
Skal jeg altid bestemme hvem jeg selv vil lege med?
Relations dannelse gennem legen?
Legemanuskripter?
Legepladsens betydning!
Sende indbydelser ud i god tid,
Bente skriver arr. på årshjul.
Forældrearbejdsdag.
Forældrearbejdsdag tag bedste forældre med.
Plakat tage med og beskrivelse af opgaver.
Valg til bestyrelsen:
Lige nu består bestyrelsen af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Faste medlemmer er Sejla, Mette, Suss, Nanna og Heidi. Casper og Mille har
været suppleanter.
På valg til bestyrelsen for 2018 til 2020 er Sejla, Heidi, Nanna og Suss.
Sejla ønsker at stille op igen.
Mille har været fast med som suppleant og ønsker at fortsætte.

I bestyrelsen skal være 3, 5 eller 7 medlemmer + personale repræsentant + 2
suppleanter.
I den kommende bestyrelse er Mille, Mette.
Sejla ønsker at genopstille.
Heidi ønsker ikke at genopstille.
Suppleanter er kun valgt for et år ad gangen.
Vi skal på forældremødet vælge 2 suppleant og min. 1 forældrerepræsentant.
Vores henvendelse vedr. vejen.
Følge op på sagen.
Jesper rykker for svar.
Vi skal kæmpe videre med sagen.
Hjemmeside:
Jesper indkalder Mille og Linda til et møde.
Til næste bestyrelsesmøde:
Bestyrelsens side:
Hvordan skal den udvikles.
Hvad står bestyrelsen for.
Forældrearbejdsdag:
Forældrearbejdsdag den 12/10 fra kl. 14.
Vi melder allerede ud nu at der er forældrearbejdsdag den 12/10 og under alle
omstændigheder skal plakaten være klar til forældremødet.
Referent Jesper

