Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.6.2019
Deltagere
Referent
Fraværende

Stine, Signe, Louise, Heidi, Hanne, Helle, Pernille
Pernille
Tina

Punkt
1
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Dagsorden og referat
Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
Nyt fra formanden
- Brev til børneudvalget
- kostpolitik
1. Vi afventer svar fra børneudvalget. Desværre ser det ikke ud til, vi er
kommet med på dagsordenen, så vi må vente og se. Stine vil forsøge at
holde gang i kommunikationen med Sisse Krøll.
2. Kostpolitik omkring fødselsdage. Vi forsøger at lave en planche der viser
hvad man kan tage med til fødselsdag + opskrifter. Det skal ligeledes med
i vores opstartssamtale. Vi vil fremover heller ikke servere kage til
kaffefredage.
Forældremøde og valg – d. 16.9 meldes ud hvordan?
Det er Stine og 2 suppleanter der er på valg. Vi afholder et kort møde inden
foredraget med Lola Jensen. Stine laver en indbydelse til valg og Pernille laver en
indbydelse til forældremødet. Senest 25.6.19 sendes den ud.
Nyt fra huset
- Sommerferie plan - Sygemelding Helle B.
- Kursus til vuggestuen om tilknytning
- Hanne har været på kursus om bålmad og læreplaner og natur
- Arbejdslørdag og spiseaften – gik godt
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1. Det har været svært at få besked om sommerferie fra forældrene. Der kan
derfor være for mange på arbejde i sommerferien, hvilket er ærgerligt, da
vi i stedet kunne have sparet penge og brugt afspadsering. Vi forsøger at
gøre bedre opmærksom på hvorfor det er vigtigt, at vi får besked så vi kan
spare ressourcer.
Vi er blevet opmærksomme på, at vi skal have gjort reklame for KMD´s
App børneintra så alle kan komme nemt til kommunikation.
2. Helle har beskadiget sin skulder og skal derfor have sat sener og led på
plads. Hun er tilbage efter sin ferie i uge 32. Kobra kommer ind og
vikariere.
3. Vuggestuen skal på kursus alle 4 til november. Kurset omhandler
tilknytning. Udover dette, skal Jeanette og Helle også på kursus omkring
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1- årige til november.
4. Hanne har været på 2 kurser. Et om natur og læreplaner og et om
madlavning på bål. Super gode kurser gennem De grønne Spirer. Kurset
blev afprøvet kort efter med tang fra Gilleleje! Lækre tangchips 😊😊.
5. Arbejdslørdagen gik fint, vi fik lavet en masse. Tusind tak til de forældre
der lagde tid og kræfter i! En anden gang håber vi der kommer endnu
flere, så vi kan nå endnu mere.
Spiseaftenen i vuggestuen gik også fint. Ikke så mange fremmødt som
sidst, men en hyggelig aften udenfor med gode snakke. Fremover vil vi
forsøge os med spiseaftener i hver gruppe, dvs. også i børnehaven.
Vi vil som bestyrelse forsøge at gøre endnu mere opmærksom på vores
forskellige arrangementer. Bl.a. ved at lave en folder til forældrene efter
sommerferien, så alle kender datoerne for hele årets arrangementer.
Louise er tovholder.
Orientering fra møde omkring børn og unge politik.
Orientering fra møde omkring kommunens økonomi
Godt møde med mange forskellige inviterede. Både tandpleje, frivillige,
institutioner og de unge selv og mange andre var inviteret, det gav nogle gode
diskussioner ved bordene og nogle gode tilbagemeldinger til kommunen, der så vil
lave et udkast til en ny børn og unge politik for Gribskov Kommune. Vi blev bl.a.
inspireret til at tage kontakt til Frivillig korps og høre om de kunne have lyst til at
hjælpe os.
Sommerfest – indhold og opgaver
Signe og Louise hjælper gerne med at pynte op og lave disco i bålhytten.
Eventuelt
Sidsel logopæd har tilbudt at deltage ved vores kaffefredage – det siger vi pænt ja
tak til. Louise kontakter Sidsel.
Kaffefredag næste gang bliver fredag d. 30.august til kl. 16.00
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 24. september kl. 16.45-19.15

