Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10.09.2018.
Møde tid:
Slut tid
Mødeleder:
Referent:
Deltagere:
Dagsorden

Kl. 19.00
Kl. 21.00
Helle
Christine
Formål

Hvem

Referat

Godkendelse
af referat fra
sidst og valg
af referent
Forældre intra

Opfølgning
på punkter
fra sidste
møde
Hvordan er
vi kommer
fra start.
Hvordan
opleves det
af
forældrene

Lone

Intet at bemærke

Alle

Opstart på
forberedelse
af
forældremøde

Kan vi finde
på noget
der kan
trække flere
forældre til?

Alle

God oplevelse generelt af forældreintra. Et stort antal af
forældre har nu adgang og der arbejdes på hvordan man
kan hjælpe den gruppe, hvor det giver udfordringer grundet
forskellige årsager.
Dejligt med ugeplan, da man nemt kan se hvad der sker.
Giver et overblik over alle de gode aktiviteter, der sker i
løbet af ugen.
Dagbogen bliver i øjeblikket sendt ud hver dag, så alle lærer
hvordan systemet fungere. Dagbogen kommer løbende, når
alle er sikre i systemerne.
Et forældremøde hvor der bliver fortalt kort og godt om hvad
der er sket det sidste årstid samt valgt bestyrelse.
Tidspunkt: 16.30-17.30 ca.
Punkter til forældremøder: Samtaler med forældrene,
forældrene er altid velkommen til at bede om en samtale.

Økonomi

Hvordan ser
økonomien
ud og kort
orientering
om det
kommunale
budget.
Hvor mange
børn er pt.
indskrevet
og hvilke
voksne er
tilknyttet
huset.
Info om
børnehuset

Lone

Ingen kommentar til budgettet.

Lone

Vi er nu på en belægning på 102 procent.
Positiv feedback til vikarerne og pædagogerne på stuerne.

Personalet

Pingvinstuen
Lavet en større stue ved at rykke lidt rundt, så de bedre kan
være der. Der har været skovuge og pingvinerne er med
nogle udvalgte dage.
Der bliver tilgodeset de store på pingvinstuen, så de får lov
til at være med i nogle af de andre aktiviteter på de andre
stuer.
Mågerne og Papegøjestuen
Der har været skovuge. De øver at gå tur og tage tøj på.

Gennemgang
af børn og
voksne i
huset.

Orientering
fra ledelse og
personale

Visions projektet: Vores Allerød i børnehøjde og fremtiden i
Allerød. Hvorfor er det rart at bo i Allerød?
Uglerne:
Skovuger, Grøndag samt fødselsdage.
Der er kommet hjælp til uglestuen udefra til sproglig indsats.
Marie kommer 3 dage om ugen, så hun kan hjælpe de børn,
der har brug for ekstra sproglig støtte.
Børnene er meget rummelige og leger alle med hinanden
på tværs af gruppen.
Der er fuld fokus på sprog og fokusord, rim og sang vil altid
ligge på forældreintra, så man kan følge med.

