Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 23.01.2017.
Møde tid:
Kl. 19.00
Slut tid
Kl. 21.00
Mødeleder:
Tomas
Referent:
Sofie
Deltagere: Ulla, Tine, Helle, Tomas, Lone, Sofie, Christine.
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Referat godkendt.
Obs. Liste over personalet, hvilke stuer de er på. Fast punkt på
bestyrelsesmødet personalegruppen (liste på faste og
begrænsede stillinger).
Undersøge mulighed for om det kan være muligt at besøge en
brandstation.
Det er værd at tænke i fremtidsudsigter i forhold til beliggenhed
til indskoling.
Det er vigtig, hvordan børnehuset profilerer sig. Der er forslag
om en opdateret hjemmeside, specielt med fokus på hvad
Ørnevang Børnehus er gode til.
Det kunne være en ide, at der var mulighed for åbent hus
arrangement (evt. tidspunkter, hvor der mulighed for besøg).
Mødet vedr. skolesammenlægningen var et godt møde, hvor
skoleledelsen og bestyrelsen på fin måde fik forklaret
baggrunden for beslutningen.
Evt. lave et projekt a la ”Klog med mange sprog”.
Der er dags dato ikke kommet svar på afstemningen.
Der har været lidt problemer med linket, derfor har en del
forældre været bekymret for, om deres stemmer er blevet
registreret. (Hvis de har brugt første link)
Lone sender svaret fra afstemningen, så snart den foreligger.
Feed back: Kunne man gøre teksten i brochuren mere
”spiselig” ?, samt Understrege at storgruppe forældre også skal
stemme (evt. i mail, som informere om link og afstemning)
Afdelingerne:
Generelt var det en god julemåned med alle de traditioner,
som der høre til. Tak for en dejlig juletræstur.
Pingvinerne: Vi er i gang med de faste uge aktiviteter (hvis vejr
og vind ellers tillader det).
Måger og papegøjer: Her er ugens rutiner og aktiviteter også
ved at indfinde sig igen.
Ugler: Den sidste tid i børnehaven er i fokus, med afslutning af
projekter, besøg på skolerne, konfliktløsning, ”fri for mobberi”,
forældresamtaler og forældrearrangement med fælles
afslutning. Når datoer for mini SFO er plads, får forældrene
besked.
Fra ledelse:
Der har været besøg af nogle fra ledelsen i kommunen, de
besøger institutionerne for at vide mere om Børnehusenes
”børne-lærings-syn” og pædagogiske tilgang. Personalet skal
fremlægge dette den 31.1.17, hvor de også deltager.

