Referat forældrebestyrelsen d 24/8 2020.
1. Personalesituationen.
Anette er fortsat sygemeldt. Det vides ikke hvornår hun vender tilbage.
Nadia – den studerende – er blevet opsagt pga for meget fravær.
Vi modtager en tysk studerende – Lina - i september måned, som skal være tilknyttet
Troldespirerne.
Vi er med i et projekt ”Ung i arbejde”, hvor unge tilknyttet jobcenteret i ½ år har mulighed
for at komme ud i institutionerne og være en del af den praktiske hverdag. Vi har sagt JA
TAK til det, og d 1/9 starter Mads her i Troldebo. Han vil være tilknyttet Bjegtroldene.
Vi får studerende – Simone- i september måned – 1. praktikperiode. Hun starter i
september måned.
Vi har udvalgt 5 til ansættelsessamtaler ang. Den midlertidige stilling vi har slået op.
2. Corona-læring.
Nogle af de tiltag vi har taget under coronaen, vil vi gerne beholde. Det drejer sig om
ensretningen ved aflevering/afhentning i børnehaven; at børnenes tasker hænger på nogle
knager udendørs; at vi vasker/ spritter hænder; indkrydsning på tabulex; hver dag har
bestemte legekasser; spritter/ vasker køleskabe af dagligt.
I forældre havde et forslag til yderligere afspritning ved udgangsdørene, som vi vil tage
med os.

3. Budget 2021.
Der er ikke sendt noget ud til høring endnu, så intet under dette punkt.

4. Planlægning af forældremødet d 23/9.
Forældre har ikke haft mulighed for at sige farvel til Jesper, så derfor vil vi foreslå at vi
holder en afskedsceremoni for Jesper denne dag. Vi starter med valg til bestyrelsen, går
over i en ceremoni for Jesper, og til sidst tager vi et aktuelt emne op blandt forældrene.
Forældrebestyrelsen talte rosende om formen med rundbordsdebat blandt forældrene. Vi
må lige se tiden an ifht forsamlingsforbuddet og afholdelse af forældremøde, men vi satser
på at holde det udenfor.
Vi talte om muligheden for at holde forældremødet virtuelt, hvilken platform det skulle
være på og om et valg er gyldigt, hvis det tages virtuelt.
Ifht valg vil alle nuværende bestyrelsesmedlemmer gerne fortsætte.

5. Vores budget ser fint ud. Vi er i plus og påtænker forskellige investeringer snarligt: nyt
gyngestativ i børnehaven, da det gamle er slidt; nyt IT-udstyr; uddannelse til personale i
løbet af efteråret – Marte Meo, praktikvejlederkursus, Grønne Spirer kursus.

6. Efterårets andre arrangementer.
Det ligger en græskarfest og en julefest i efteråret. Vi aftaler nærmere disse arrangementer
på næste bestyrelsesmøde d. 5/10 og vender lige med Kløverhaven hvilke tanker de har til
forsamlingsforbud osv.

7. Eventuelt.
Institutionen har fået en henvendelse fra en fotograf om at komme og tage gruppe - og
portrætbilleder af børnene. Vi talte lidt frem og tilbage og nåede frem til at det måske
kunne være et samtalepunkt til et forældremøde – om der overhovedet er stemning for at
få taget disse billeder. Især portrætbillederne blev der stillet spørgsmålstegn til.

Hilsen Astrid

