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Der kommer et høringssvar fra forvaltningen angående
belægning og budgetfordeling i løbet af marts.
På nuværende tidspunkt er belægningen normeringsstyret
og oplægget går på at det skal være årebelastningstyret.
- Normeringstyret – vi kan bevæge os fra 95-105%
belastning.
- Årsbelastning – pengene følger børnene, udregning
gøres årligt.
Udregningen af budgetfordeling ændres til at den skal
beregnes på baggrund af en gennemsnitsløn (for en Allerød
ansat) i stedet for den aktuelle løn som personalet for.
Lone indkalder evt. til ekstraordinært møde når
høringssvaret kommer.
Lone forsøger at finde dækningstallene fra de seneste 5år.
Diskussion angående informationsniveauet fra institutionen
til forældrene. Der er meget forskelligt behov fra
forældrenes side. Der er generelt enighed om at
institutionen er god til at informerer, dog kommer
informationerne på mange forskellige steder (kunne dette
optimeres – Lone diskuterer med personalegruppen).
Oplægget fra bestyrelsen er at alle de vigtigste
informationer sammen med sprogplanen bliver sendt ud
månedligt.
Der kunne godt komme mere information ud omkring
pingvinerne.
Emnet diskuteres videre når personalet har et oplæg i
forhold til forældreintra.
År til dato regnskabet er godkendt.
Årsregnskabet for 2017 præsenteres. Børnehuset er
kommet ud med et overskud - Lone skriver en dispensation
til forvaltningen angående to ’byggeprojekter’ i Børnehuset,
der ikke er blevet udført i 2017, som vi gerne vil bruge noget
af overskuddet på.
Gennemgået.
Flyveren der var blevet ansat, har ikke ønsket at starte
alligevel. I stedet er planen at der vil blive ansat en vikar,
som flyver.
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Pingvinstuen fortæller om sprogkufferten og madaften.
Uglestuen har sendt børn videre og startet med en nye
gruppe ugler.

