Referat af bestyrelsesmødet d 24. marts 2021

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

• Personalesituationen
Vi har ansat Nanna, Mikkel og Thomas i midlertidige stillinger, der kører fra 1. april til 31. juli. De er alle
på 32 timer ugentligt. Ansættelsen skyldes, at vi vil opfylde minimumsnormeringen. Med disse
ansættelse ”lever” vi op til normeringskravene, som er 3 børn per voksen i vuggestuen, og 6 børn per
voksen i børnehaven. Der bliver slået en fast medhjælperstilling op per 1. august.
• Pædagogstilling slås op per 31/3. Sejla deltager fra bestyrelsens side.
• Budgettet – minimumsnormeringen – hvad gør Slagelse Kommune?
Vi fik overført midler til minimumsnormeringen på finansloven, og for disse penge har vi fastansat
Pernille.
• Uddannelse af/ til personalet.
Vi skyder uddannelse af personalet i gang fra nu af. Al personale skal deltage i et kompetenceforløb
med nogle kloge hoveder fra PUI (pædagogisk udviklings konsulenter i kommunen). Forløbet handler
om ”neuroaffektiv udviklings psykologi” hos børn. Forløbet er ganske gratis for os, og det vil forløbe
over 3 gange i dette år.
Så skal der to personale på et Marte Meo kursus i efteråret, ”Fri for mobberi” og ”Grønne Spirer”
kursus skal vi have sendt nogle andre afsted til, og så er der nogen, der skal på diplom kurser også i
efteråret.
• AULA – bestyrelsen har en gruppe
Vi talte lidt frem og tilbage om information fra grupperne skal slås op på opslagstavlen i AULA eller om
de skal sendes som beskeder til forældrene. I personalegruppen har vi talt om det smarte ved at slå
det op på opslagstavlen – så kan alle følge med i hvad der sker i huset. I mente dog, at det var ganske
fint med, at informationen kun kommer for ens barns egen gruppe. Vi tænker videre.
• Evaluering af læreplanerne
Evalueringen er udskudt til 1. juni. Vi vil gerne have input fra jer af ift evalueringen af det sidste år, så I
vil få tilsendt nogle spørgsmål til besvarelse og så tager vi endnu et møde i cyberspace, hvor vi taler om
det. Vi skal nemlig have både børne-, forældre- og personaleperspektiv med i vores evaluering.
• Corona-læring

Vi har haft den ultimative test af vores coronatiltag, da en medarbejder var blevet smittet, og der var
usikkerhed om en anden medarbejder også var blevet smittet med corona. En evaluering af disse to
tilfælde gør, at vi faktisk synes vi gør al det rigtige. Der er nogle ting vi lige blev endnu skarpere på efter
det første og eneste tilfælde – bla. at personalet ikke skal være i flere grupper på samme dag; at vi ikke
holder p-møde sammen; at vi bliver i egen gruppe så længe det overhovedet er muligt; at børnene er
opdelt selvom der er ferie; ingen brobygning – desværre – mellem grupperne.
Forældrebestyrelsen roste os for vores håndtering af hverdagen.
• Nyt fra grupperne.
Vuggestuebørn flyttes løbende i børnehaven omkring deres 3 års fødselsdag.
• Renovering af legepladsen
Vi renoverer løbende legepladsen ifht. hvad legepladstilsynet anbefaler.
Sejla fortalte, at teknisk afdeling har afsat penge/ pulje af til legepladser.
Vuggestuen ønsker en større legeplads. Mille foreslog at inddrage noget af p-pladsen. Og ligeledes
spørge Naja og Magnes mor (hun er uddannet i idræt) om hun har nogle gode indfaldsvinkler ift
legeplads.
Astrid undersøger pengene/puljen fra teknisk afdeling.
I kommunen er der sat et projekt i gang BIDS (børn i bevægelse). Det er et projekt hvor vi kan søge om
tilskud til at igangsætte prøvehandlinger med fokus på at fremme bevægelse hos børn og unge. Astrid
undersøger om vi kan søge nogle midler ad denne vej.
Som jeg skrev i en mail til jer i går, så er vores ønske sendt videre i systemet, og vi skal tale med en
eller anden snarest i kommunen.
• Helleanlæg ved Skovvejen
Der er intet nyt. VI henvender os igen. Et nyt argument er den øgede trafik, der kommer pga en ny
genbrugsplads her i området.
Astrid kontakter Kløverhaven, campingpladsen, og spejderforeningen ift. at gå sammen om en kæmpe
for et fodgængerfelt over Skovvejen.
Som jeg også skrev i en mail til jer i går, så er vores ønske sendt videre i systemet, og vi skal tale med
en eller anden snarest i kommunen.
• Evt.

Vuggestuen ønsker permanente sovepladser, men har ikke fundet en løsning endnu. Astrid har
kontakte Kommunale Ejendomme for at afsøge muligheder.
Fotografering. Modulfoto har givet et tilbud ang. fotografering. Sidst var der ikke den stor tilslutning,
men godt at man kunne købe digitale billeder. Vi talte om at få den lokale fotograf ud. Anja har
undersøgt det, og det er ikke muligt. Jeg sender tilbuddet fra Modulfoto med i denne mail.
Sejla går snart på barsel, Mille tager evt over.
Ida udtræder af bestyrelsen, da Alexander starter i skole efter sommerferien. Bestyrelsen består da af
5 forældre, indtil valg i efteråret 2021.
Næste møde er 20. maj. Anja bager en lækker kage.

