Bestyrelsesmøde d. 15.1.2019
Deltagere
Referent
Fraværende

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

Punkt
1
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Dagsorden og referat
Referat fra sidst godkendes.
Referat godkendt med bemærkning om, at kostpolitikken er godkendt og sendt
ud.
Nyt fra formanden – udgår.
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Nyt fra huset
- Ansættelse til børnehaven
- Ansættelser i vuggestuen
- Børnetal
- Økonomi
1. Ansøgere der er kaldt til samtale gennemgået. Samtalerne bliver fredag d.
18.1. Louise deltager fredag, Signe deltager ved 2. samtale tirsdag eller
onsdag d. 22-23.1
2. Vi har lidt udfordringer i vuggestuen med sygemeldinger, men vi er rigtig
glade for at vi har fået ansat Mathilde og Clara. Mathilde i vikariat for
Jeanette og Clara som ekstra om eftermiddagen.
3. Børnetal – vi er glade for at der nu kommer en del flere børn til huset. Det
betyder vi er fyldt op i vuggestuen og godt på vej til at være det i
børnehaven også.
4. Økonomisk skal vi spare næste år pga. mindre åbningstid og lukket
mellem jul og nytår, så økonomisk må vi bare sige, at der går det skidt.
Men vi tager det med ro, og forsøger at gøre det vi kan alligevel.
Frugtordning – prisstigning annonceres.
Brød fra bager – ikke en ordning der kører alligevel.
1. Der er lavet et nyt skriv vedr. vores frugtordning. Det er lagt på børneintra
og vi håber nu det bare kører.
2. Mht. brød fra Naijas far, så er det ikke en fast aftalt levering, men en gang
imellem. Det er derfor ikke en ordning vi kan modregne.
Kommende arrangementer
- Forældremøde d. 29.1 kl. 17.00-19.00
- Spiseaften i vuggestuen d. 28.2 kl. 17.00-19.00
Louise vil gerne have at forældrebestyrelsen får lov at få 5 min, så de kan
annoncere lidt på forældremødet.
Mht. tilmelding sætter vi også sedler op så vi kan få en melding mundtligt om folk
kan komme.
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Spiseaften – der talte vi om, at det er vigtigt at gøre god reklame for maden, så
alle ved at de IKKE selv skal medbringe mad, men at det faktisk er en aften med
fælles hygge, man ”bare” skal møde op til. Ideer til spaghetti med kødsovs, suppe,
pølser med brød.
Evaluering af juleafslutning og fredagskaffe
Godt arrangement, lidt langt i kirken men ellers rigtig fint med lys og hygge og bål.
Klart noget der viser børnehuset fra sin bedste side. Signe påpegede at man som
forældre følte sig også tryg ved at alle kender alle, vi så efter hinandens børn.
Gerne lygter med til børnene på vej frem og tilbage fra kirke.
Fredagskaffe – dejligt der var mange første gang vi holdt det. Vi skal skaffe flere
siddepladser og måske have et bord til børnene og et til de voksne. Dejligt det er
lidt ”loose” og ikke er arrangeret. Vi holder fast i den sidste fredag i måneden.
Evt. tøj og årstid.
God idé fra Louise om at børnene skal have regntøj ud over flyverdragten.
Anvisning til hvad der er smart at have med i garderoben. Bl.a. uld inderst. Vi
prøver at lave et skriv nye forældre – og gamle – kan få så de gode ideer bliver
overleveret.
Heidi spørger om der ikke er skofri zone i vuggestuen? – Vi skal huske alle på at de
skal have blå futter på når de går i vuggestuen!

