Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 29.05.2017.
Møde tid:
Slut tid
Mødeleder:
Referent:
Deltagere:
Dagsorden

Kl. 19.00
Kl. ?????
Tomas

Formål

Hvem

Referat

Opfølgning på
punkter fra
sidste møde
Goddag og
velkommen
til de nye
bestyrelsesm
edlemmer
Evaluering
på
tidspunktet
for afholdelse
af
bestyrelsesm
øderne
Opdatering
på
personalet

Tomas

Referat godkendt.
Christine skriver referat.

Tomas

Velkommen til Parvin og Christina.

Tomas/
Lone

Hvornår skal vi mødes til bestyrelsesmøde fremadrettet –
kl 17 eller kl 19. Vi holder os til kl 19. Hvis det senere
bliver et ønske at afholde møderne på andet tidspunkt
tages dette op.

Lone

Hvor er
forvaltningen
i forhold til
hjemmesiden. Kort
opdatering

Lone

Økonomi

Gennemgang af
økonomi

Lone

Samarbejde med
nye skoler

Hvordan
ønsker vi
samarbejdet
med de
skoler vi
afleverer
børn til
Info om
børnehuset
og om
aktiviteter i
kommunen

Lone og
Tomas

Personalelisten gennemgås. Rasmus stopper, Rami
kommer tilbage som vikar og den person man havde
forventet der kom i praktik, starter ikke alligevel. Ingen
kommentarer.
Lene og Lone deltager i møde d 14 juni, hvor
hjemmesiden sættes op.
Formiddagen d 8 og 12 juni forbereder Lene og Lone
teksten, bestyrelsen kommer med input senest d 6 juni til
Helle.
Forslag om at billede af personale sættes op på
hjemmesiden – Lone tager det med personalet.
Der vil blive arrangeret fotografering af Helle en mandag i
slut august. Fællesbillede samt portrætfoto.
Materialeudgifterne er lavere end budgetteret. Det
foreslås at Lone laver en ønskelisten sammen med
personalet samt med bestyrelsen på næste møde. Så
har vi en ønskeliste når vi muligvis står med penge sidst
på året.
Ny skolestruktur i kommunen – Kratbjerg, Lillevang,
Privat skolen og evt andre. I den grad det er muligt
besøges alle de skoler, som børnene potentielt skal gå
på. Dog besøges den lokale skole – Lillevang –
naturligvis mest.

Godkendelse af
referat fra sidst
og valg af
referent
Nye
bestyrelsesmedl
emmer

Mødetidspunkt
for bestyrelses
møder

Gennemgang af
personale i
børnehuset
Hjemmeside

Fotografering

Orientering fra
ledelse og
personale

Børnehus

Christina vil gerne lave et oplæg omkring sprog
(stimulering og læring) på næste møde efter
sommerferien (d. 21 august).
Ulla – planlægning af sommerfesten er begyndt, der
planlægges blå til Skt Hans og cowboy/indianerfest d. 7

juli. Nu forældre til frugtordning er valgt.
Andet:
- Lone medbringer en oversigt over hvor mange børn der er på hver stue

