Referat fra forældrebestyrelsesmødet tirsdag d 12/5.

Tilstede: Christian, Michelle, Anja, Bente, Mille og Astrid
Fraværende: Sejla, Ida.

1. Vi – Astrid og Bente – fortalte om vores nye hverdag under Coronaen. Nogle af de
procedure vi havde valgt, viste sig ikke at holde stik i den daglige praksis, og derfor har der
været småjusteringer undervejs. Vi oplever selv at den måde vi har indrettet det på nu,
giver mening. Vores vigtigste opgave har været at skabe trygge, forudsigelig og
genkendelige rammer for børn, forældre og personale. Det er helt klart en fordel for
Troldebo at vi i forvejen er en udeinstitution. Vi er vant til at lave alle aktiviteter udenfor. I
denne tid har vi vægtet meget højt at de fleste grupper er på ture hver dag mellem kl 9 til
12. Skoven, Kløverhaven, legepladsen ved Noret bliver brugt flittigt.
I vores indledende arbejde med proceduren for genåbningen talte vi i TRIO-gruppen
(Lisette, Linda, Maria og jeg) meget frem og tilbage om hvorledes vi skulle gribe det an ved
afhentning og aflevering. Vi vurderede at Troldebo sagtens kunne få det til at fungere med
en ensrettet rute gennem hhv børnehaven og vuggestuen. Tanken om at aflevere børnene
ved lågen kunne/ ville vi ikke gå med til.
VI oplever tilfredshed hos forældrene ifht hverdagen og de nye omstændigheder.

2. Vi har jo aflyst arbejdsdagen og bedsteforældredagen. Sommerfesten lurer lige om hjørnet,
men vi venter og ser tiden an ifht om der kommer nye retningslinjer inden vi besluttet om
vi også aflyser sommerfesten. I personalegruppen har vi talt om at vi under alle
omstændigheder vil lave noget for børnene denne dag.

3. BUPL har lavet en vilkårsundersøgelse for pædagoger i forbindelse med Corona og har fået
generelt gode tilbagemeldinger fra Slagelse. Det vil Børns Vilkår gerne følge op på med
nogle børneinterviews og med interview af pædagoger/ ledere. Vi er blevet udpeget af
Maj-Britt Thy til at deltage, og Bjergtroldene har påtaget sig opgaven.

4. Økonomien ser fin ud. Med den nye finanslov fulgte der midler til at ansætte pædagogisk
personale over en 5 årig periode. VI har for dette år fået 157.000 og dem vil vi bruge til at
ansætte én. Hvem og i hvilken gruppe finder Maria og jeg ud af.

5. Tina stopper i institutionen d 29/5 og Pernille ”overtager” hendes stilling.

6. Vi aftalte i går at holde en eventuelt bestyrelsesmøde d 16/ 6 ifht en mulig sommerfest d
19/6. Vi tales ved en uges tid inden for at se om det er relevant at holde dette møde.

7. Ifht uddannelse blandt personalet er der nogen, der skal på et Grønne Spirer kursus i
slutningen af juni. Relationskompetenceuddannelsen kører fortsat, og Maria og jeg er i
gang med at finde ud af hvilke to af personalet, der skal på Marte MEO –kursus.

8. Næste forældrebestyrelsesmøde er d 24/8 kl. 19.

9. Det var dejligt at få hilst på jer.

Referant - Astrid

