Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 28.09.2017.
Møde tid:
Slut tid
Mødeleder:
Referent:
Deltagere:
Dagsorden
Godkendelse af
referat fra sidst
og valg af
referent
Planlægning af
forældremødet

Kl. 19.00
Kl. 21.00
Tomas
Tine
Formål

Hvem

Referat

Opfølgning på
punkter fra
sidste møde
Hvordan skal
formen være
på aftenen.

Tomas

Godkendt

Tomas

Dagsorden:
General gennemgang af året i Ørnevang Børnehus.
Tema: Sprogindsats for alle. Christina laver oplæg i
samarbejde med kollegaerne.
Derefter kommer forældrene ud på stuerne og taler om
de daglige emner, der er på de enkelte stuer.
Tidsrum: 19-21.30
Juletræstur, vi spørg ud til forældrene om der er nogen
der vil arrangerer turen.
Alle får invitation ud i næste uge til forældremødet.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Selve arbejdsbyrden er passende for
bestyrelsesmedlemmerne vedrørende møder og mails
der skal svares på.
Aftener med spisning for de enkelte stuer for forældre og
børn. Tidsrummet kunne være 17-19. Forældredrevet.
Møderne er planlagt hele året frem, hvilket er en fordel
så man ved det.
Hvordan gør vi en forskel på de enkelte møder. Det er
vigtigt med gode dialoger om emner der er vigtige.
Dejligt at vi får en personaleliste, da det giver et overblik
over personale og antal børn pr. stue.
Arbejdsdage, er et ønske fra personalegruppen. De
vender tilbage med oplæg.
Fotografering af børnene var en succes og må gerne
gentages næste år.
Christine deltager sammen med Lone

Evaluering af
denne periodes
bestyrelsesarbej
de

Hvordan er
perioden gået
er det noget vi
skal være
opmærksomm
e på i den
næste periode.

Alle

Kvartalsmødet d.
24.10
Gennemgang af
personale i
børnehuset og
antal børn pr.
stue
Økonomi

Hvem
deltager?
Opdatering på
personalet

Tomas
Lone

Det fungerer rigtig fint med fordelingen af børn på
stuerne.

Gennemgang af
økonomi
Info om
børnehuset og
om aktiviteter i
kommunen

Lone

Økonomien ser fin ud og vi holder budgettet.

Børnehus

Der er åbent op for flere rum, hvor der er mulighed for at
lege med f.eks. biler, dukker og riddere.
Der er skabt legefelter, hvor børnene bliver motiveret til
at lege.

Orientering fra
ledelse og
personale

Et super godt arrangement med Mosekonen.
Fortællinger og musik, hvor børnene var inddraget.
Børnene var gode til at holde fokus, de 45 minutter hele
arrangementet tog.
Børnehavebørnene har haft super dage i skoven. Der har
været andelsdage og grøndag.
Vuggestuen har deltaget i madprojektet (den sunde
madpakke), hvor de kiggede i blade og klippede det ud
de kunne. Skovturen gik rigtig godt.
Rigtig godt med nyhedsbrev til forældrene om hvad der
sker fremadrettet.

