Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29.05.2018.
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Hvordan bruges lokalområdet? Det drøftes om Lillerød
hallerne evt. kan bruges. Lone har været i kontakt med
Lillerød hallerne før og på nuværende tidspunkt er det ikke
en mulighed. Gedemosen, Uglevangs legeplads, biblioteket,
Karens bøg, Stadion, Kirkehavegård, legepladsen på
Skovvangsskolen og Posen i Hillerød.
Kan brandstationen bruges? En tog- og bustur foreslås
også. Der er et ønske fra bestyrelsen om at bruge skoven
mere og andre faciliteter i nærområdet. Generelt ønskes der
flere ture til både vuggestuen og børnehaven.
Det kan være en god ide, at informere forældrene når der
laves ture, store som små.
Uge 26 går forældreintra i gang. Personalet skal øves sig,
derfor vil der i den første tid komme en del informationer.
Det er ikke den forventet sekvens på senere hen, men
personalet skal lære at bruge det. Personalet skal blive
kloge på hvor meget tid det kommer til at tage at bruge
intranettet.
Tina har taget initiativ til at holde akvarium med haletudser,
som står på papegøjestuen.
Mandag og fredag er der taget initiativ til, at en stue
planlægger enten legepladsleg eller fællessamling.
Lone, Ulla og Dorte skal i morgen den 30.5.2018 på kursus i
sprogvurdering/kompetancehjul.
Der er forsat fokus på det sproglige.
Det opleves, at mange børn får meget frugt og grønt med i
madkassen.
Der gives udtryk for i bestyrelsen at der er en værdi i at
børnene er fælles om frugten og at børn/pædagogerne taler
om frugten. Proceduren er nu at børnene gemmer en mad
til eftermiddagsfrugten, og derefter spørges børnene om de
ønsker frugt, som de selv vælger.
Der opfordres til at der skrives ud til forældrene at de skal
være opmærksomme på at børnene får frugt og det ikke er
nødvendigt med frugt i madkasserne.
Budgettet er gennemgået.
Der er overskud på budgettet, som er velovervejet.
Er der kommet et svar ang. den nye budgetmodel?
25 timer personaletimer mangler at blive besat. Men da det
er uvist om den nye budgetmodel bliver godkendt, afventes
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det med at beslutte om disse timer skal besættes.
Der laves en gennemgang af de indskrevne børn.
Der er 1 barn under normering af vuggestuebørn og 3
børnehavebørn under normering.
Det fungerer på nuværende tidspunkt rigtigt godt med den
opdeling der er nu i forhold til stuer.
Personalenormeringen er endvidere gennemgået.
Nicolai og Julie er blevet tilknyttet børnehuset.
Sommerfesten er i fuld gang med at blive planlagt, og både
pingviner, måger, papegøjer og ugler er med i aktiviteterne.

