Referat af bestyrelsesmøde den 15.08.2019
Fraværende: Morten
Referent: Mikael
Tak til Morten for den store indsats i bestyrelsen.
Omkring vores bygning:
Alle vandrør er nu skiftet i kælderen.
Der er ikke kommet nye vinduer i endnu, men det er aftalt med kommunen.
Næsten alt lys er nu skiftet. Det har været en drøj omgang. Da dagtilbuddet åbnede efter sommerferien,
var der ingen strøm i stueetagen, bygningen var ikke rengjort, det var de forkerte armaturer, der var sat op
osv.
Men lyset er alt i alt nu ok. Der skal nu lægges arm med kommunen omkring de ekstra omkostninger, der er
løbet på.
To fra bestyrelsen deltager sammen med Birgitte ved overleveringen, da der er omfattende mangler.
Utilsigtet hændelse
Birgitte orienterede bestyrelsen omkring hændelsen i Mindeparken, hvor 2 børn kortvarigt var væk. Der
arbejdes nu intenst på at forbedre turreglerne og på ledelseshåndteringen, når der sker utilsigtede
hændelser. Flere forskellige tiltag indarbejdes for at forbedre sikkerheden. Når børnehavens personale er
klar med en forbedret procedure, formidler Karen denne til alle børnehavens forældre.
Desuden drøftede bestyrelsen, hvornår børn kan komme med på tur, hvis de bliver afleveret for sent.
Indsparkene skal drøftes i børnehavens personalegruppe. Desuden bliver der hængt en liste op over
kommende events, så forældrene i god tid kan se, hvornår børnene skal på tur.
Vuggestuens ændringer i normering
Det er stadig ikke muligt at besætte 4 overbelægningspladser i vuggestuen, fordi der er ledige normerede
pladser i andre vuggestuer i området. Det betyder, at organiseringen i vuggestuen laves om og tilpasses det
nye reducerede antal børn. Fra midt i september vil der være 3 medarbejdere på hver gruppe om
formiddagen mod tidlige 4.
5 medhjælperstillinger med hver 25 timer om ugen ændres til 3 stillinger med omkring 32 timer om ugen.
Der vil være lidt færre medarbejdere i ydertimerne, hvilket kan betyde, at der bliver færre perioder på
legepladsen i vinterhalvåret. Aktivitetsgrupperne omtænkes i forhold til Den nye styrkede læreplan. Der er
ikke tale om nedskæring men en organisationsændring.
Anja og personalet er i fuld gang med at omsætte de nye vilkår. Bestyrelse og forældre orienteres løbende.
Modulordningen
Pr. 1. september er der 5 børn på deltidsmodul i vuggestuen og 3 børn i børnehaven. Det er faldende antal,
hvilket er rigtig godt for økonomien.
Økonomi
Birgitte har lavet forskellige scenarier på økonomien, og det ser fornuftigt ud.
Fælles pasning i sommerferien
Der var fælles pasning i sommerferien i Frederiksbjerg Dagtilbud. Der var 2 vuggestuebørn og 2

børnehavebørn som havde behov for pasning i en eller begge uger. Martin fra Børnehaven og Maria fra
vuggestuen arbejdede. Rigtig dejligt, at langt hovedparten af forældrene bakkede op og holdt ferie i
lukkeugerne. Det betyder både flere resourser resten af året, og at personalet kan få afholdt ferie over en
kortere periode – TAK for det.

Nyt fra vuggestuen:
Grupperne har været slået sammen i sommerperioden, hvilket har været en god oplevelse for både børn og
voksne.
Festugen nærmer sig, og børnene skal på små ture for at opleve festugen.
Fællesspisning arrangeres i de kommende måneder.
Nyt fra børnehaven:
Farvel til mange børn som skulle starte i skole. Det har været lidt hårdt for både voksne og børn. Men nu er
nye grupper dannet, og der blev hurtigt skabt nye relationer. Det har desuden givet mere ro i børnehaven,
som har været positivt for børnene.
Aktivitetsgrupperne startes op igen.
Der bliver storbørnsturd. 29/8 for de børn, der skal starte i skole til december.
Det nye lys bliver bemærket positivt.
Karen skal skrive speciale (DOL), og derfor bliver der tilkoblet en rotationsvikar i efteråret.
James er ansat i løntilskudsjob i perioden 1/10 til 21/12 i børnehaven.
Generalforsamling d. 10. september kl. 19.00:
Aftenens hovedemne er Madmod og måltidskultur. Køkkenleder Carsten og måltidspædagog Alette
fortæller om seneste forskning indenfor emnet børn og kost. Derefter fortæller de pædagogiske ledere om,
hvordan vi arbejder med madmod og måltidskultur i vuggestuen og børnehaven. Dette krydret med små
film fra hverdagen. Herefter debat og erfaringsudveksling ved bordene.
Jesper, Karen, Anja og Birgitte har hver en kort beretning om, hvad der har været arbejdet med det
forløbne år.
Mathias holder et lille oplæg om, hvorfor det er så spændende at sidde i bestyrelsen. Joan er referent til
generalforsamlingen og Birgitte er mødeleder/ordstyrer.
Zanne og hendes børn laver plakater til opgangsdørene.
Birgitte sørger for dagsorden, opslag mv. Dagsorden med artikel om madmod og kræsenhed sendes direkte
til forældre på maillisten.
Tilmelding via opslag på stuerne.
Valg til bestyrelsen:
Der skal vælges 3 ordinære medlemmer og 3 – 4 suppleanter. Morten og Zanne udtræder af bestyrelsen.
Jørgen er på valg og genopstiller. Det samme gør Mie og Bettina som er valgt ind som suppleanter. Jesper,
Joan, Mikael og Mathias er ikke på valg.

