Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21.08.2017.
Møde tid:
Slut tid
Mødeleder:
Referent:
Deltagere:
Dagsorden

Kl. 19.00
Kl. 21.00
Tomas
Christine
Parwin, Tine, Tomas, Lone, Christine, Ulla, Christina
Formål
Hvem
Referat

Godkendelse af
referat fra sidst
og valg af
referent
Planlægning af
forældremødet

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

Tomas

Godkendt

Tomas

Orientering om
børnehusets
sprogindsats

Christina
holder et
oplæg om
sprogarbejdet i
børnehus

Christina

Evaluering af
denne periodes
bestyrelsesarbej
de

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

Alle

Børnehusets sprogindsats. I plenum oplæg om
sprogindsatsen overordnet i børnehuset. På stuen
hvordan konkretiseres sprogindsatsen på stuen/med
denne aldersgruppe børn, eventuelt give forældre nogle
fif med hjem. Lone vender tilbage på næste
Bestyrelsesmøde med en lidt mere konkret plan
Sprorgrum har fået ny placering – midt i Børnehuset, så
alle stuer har let adgang. Der er pædagoger uddannet
eller under uddannelse i sprog på alle stuer.
Bruges som en del af hverdagen. Arbejder med en ny
teori som sproggiver/sprogmodel. Der vil fremover blive
sendt en ’månedsplan’ ud med fokusord, hvordan der
arbejdes med dem og hjemmeopgaver som forældre skal
øve med børnene.
Udsættes til næste gang, da dette ikke er sidste
Bestyrelsesmøde før Forældremødet.

Lone

Personale og antal børn er gennemgået.

Gennemgang af
økonomi

Lone

Info om
børnehuset og
om aktiviteter i
kommunen

Børnehus

Pt. ser regnskabet fint ud, som det ser ud nu går vi ud af
året med et lille underskud.
Lone arbejder med personalet på en ’indkøbsliste’, som
kan tages i brug i tilfælde af at vi kommer ud med et
overskud.
Ulla og Christina gennemgår oversigten for
September/Oktober. Oversigten hænger flere steder i
Børnehuset.
Legepladsen er aflåst grundet forældrehenvendelse.

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

Orientering fra
ledelse og
personale

Bestyrelsens hjemmeadresser slettes fra hjemmeside.

