Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25.01.2018.
Møde tid:
Kl. 19.00
Slut tid
Kl. 21.00
Mødeleder:
Referent:
Christine
Deltagere: Tine, Helle, Katja, Christine, Camilla, Lone, Ulla, Christina
Dagsorden Formål
Hvem
Referat
Godkendels
e af referat
fra sidst og
valg af
referent
Høringssvar

Opfølgning
på punkter
fra sidste
møde og
mødet før
Vi skal finde
ud af om vi
har noget at
kommentere
på det
udsendte
forslag.
Et tema der
ønskedes
belyst fra
bestyrelsens
side

Lone

Godkendt

Lone

Ingen kommentarer til høringen.
Lone og personalet kommer med et oplæg om hvad
Børnehuset gerne vil ansøge om penge til, samt nogle
nøgleord for hvorfor vi ansøger om penge til disse initiativer.
Bestyrelsen støtter op i forhold til at lave en endelig
formulering af ansøgningen.

Lone

Økonomi

Hvordan ser
økonomien
ud

Lone

Lone fortæller om de nye tiltag på legepladsen - fjerne hæk,
tarzan-bane, flytte markiserne fra vuggestuen, gyngestativ,
fjerne vuggestuehegn, lave rundkørsel etc. Lone fortæller
om tankerne bag brugen af legepladsen – bl.a. give
børnene en mulighed for at udfordre sig selv, ’blive væk’ og
skabe læringsmiljøer.
Regnskabet for 2017 er ikke klart endnu – præsenteres på
et kommende møde.
Ingen kommentarer til regnskabet 2018.

Gennemgan
g af børn og
voksne i
huset.

Hvor mange
børn er pt.
indskrevet og
hvilke voksne
er tilknyttet
huset.
Info om
børnehuset

Lone

Der vil blive ansat 2 nye pædagogmedhjælpere (ca. 30+36
timer) – den ene som erstatning for Drude og en ny opslået.
Den ene person vil blive tilknyttet Uglestuen og den anden
vil blive brugt som flyver mellem stuerne.

Personalet

Der har været Cirkusdag, maddage…
Der vil være digitalisering og krimle-kramle tema samt tur til
Vestrehus for Ugle og mellemgruppe børnene i den
kommende tid.
Bedsteforældre/Plantedag, Skovuge planlagt i maj.
Der er en masse afslutning arrangementer for Uglerne.
Pingvinstuen laver en kuffert med fokusord og billeder, som
børnene får med hjem på skift i en uge og forældrene kan
arbejde med derhjemme.
Der vil blive arrangeret et forældremøde på tværs af
institutionerne i kommunen i løbet af foråret.

Tema:
Legeplads

Orientering
fra ledelse
og
personale

Evt.
-

Frugtordning: Der er et større overskud på kontoen – opsparet over meget lang tid.
Spørgsmålet er om overskuddet i højere grad skal bruges på maddage og turer?
Bestyrelsen opfordrer børnehuset til i højere grad at bruge overskuddet løbende på
maddage og turer.

