Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4/12-2018.

Til stede: Sejla, Mille, Mette, Mathias, Bente og Jesper.
Ikke til stede: Kristian, Jeppe og Linette.
Det grønne flag.
Troldebo har modtaget det grønne spire flag fra friluftsrådet. Flaget er givet på
baggrund af vores indsendte handleplan.
Bestyrelsen vil være med til at vi fejrer det fredag den 1 februar kl. 14:30 til
16:00. Mille, Sejla, Mette og Mathias vil gerne bage kage. Det skal være
grønsagskager uden nødder.
Vi serverer samtidig varm saftevand, te og kaffe.
Sejla/Jesper kontakter pressen, så vi kan få gjort opmærksom på alle de tiltag,
vi har om det at være naturinstitution. (at passe på naturen, at samle skrald,
sortere affald, jord til bord).
Børnene hejser flaget.
Status på nedsænkning af hastighed.
Slagelse kommune (Pia Nielsen) går efter at få skilt ned om 60km/t inde fra
skoven og ud forbi krydset Skovvej/Slagelse landevej.
Der vil blive arbejdet for at få en svingbane i det nye år.
Ny styrket pædagogisk læreplan.
Den 17 januar kl. 18:30 til 21 skal der være kickoff for den nye pædagogiske
læreplan. Her er næstformand og formand inviteret med.
Bestyrelsen skal være med på side linjen, når vi skal udarbejde den nye
læreplan, så på bestyrelsesmøderne fremadrettet i 2019, vil det være fast
punkt på dagsordenen. Hvis der bliver behov for et særligt møde vedr. de
pædagogiske læreplaner, afholder vi det.
Den nye læreplan har et særligt fokus på legen, så den får et særligt
opmærksomhed. Vi er i gang med opdeling af legepladsen, og det passer godt
i tråd med den kommende læreplan.
Mette gør opmærksom på, at vi skal være obs. på at vurdere, hvilken
betydning div. Hegn har for opsynet på legepladsen.
Ny børnegruppe.
Orientering om den nye børnegruppe ifgl. Nyhedsbrev. Vi har mange børn i
Troldebo. Der er nu en aftale om, at vi skal adviseres, hvis vores samlede antal
3 til 6 årige kommer op på 56. Meget vigtigt at vi fortsat har plads til søskende
børn.

Næste møde 5. februar.
Til næste møde skal bestyrelsen forberede sig på at vi sammen
debatterer/drøfter, hvad de overordnede ord i det pædagogiske grundlag
betyder for bestyrelsens medlemmer.
(Der kommer en nærmere forklaring til næste dagsorden).
Børnesyn, dannelse, leg, børnefællesskaber, læring, læringsmiljøer,
forældresamarbejde, børn i udsatte positioner og overgange.
Referent Jesper

