Bestyrelsesmøde 25.9.2018 Kl. 17.00 – 19.00
Deltagere
Referent
Fraværende
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Stine, Pia, Signe, Tina, Louise
Pernille, Hanne og Katarina
Pernille
Martin og Heidi

Dagsorden og referat
Velkommen til den nye bestyrelse!
De nye medlemmer præsenterer sig og fortæller lidt om forventninger til
bestyrelsesarbejdet.
Præsentation af den nye bestyrelse –
Louise, Gideons mor. Har tidligere siddet i bestyrelser, er pædagog. Vil gerne
bidrage med spørgsmål til praksis og gode ideer.
Tina, Albertes mor. Vil gerne skabe en synlig forældrebestyrelse. Gerne hjælpe til
med mandetimer ved arrangementer m.m.
Signe, mor til Olivia og August og Vigga. Har ikke prøvet bestyrelsesarbejde før, så
Signe er positivt nysgerrig på, hvad det bringer.
Pia og Stine, har været med før.
Martin og Heidi kunne ikke deltage.
Bestyrelsens arbejde:
Der fortælles lidt om hvilke opgaver bestyrelsen har varetaget det forgangne år
samt ønsker til videre arbejde fremover
Frugtordning præsenteres
Evt. udvalg
Referat fra sidste møde gennemgås
Bestyrelsens arbejde indtil videre har bl.a. været at udarbejde og uddele vores
pjece, deltage i jobsamtaler, stå for vores frugtordning, hjælpe ved arrangementer
og deltage i høringer og andre møder fra kommunen.
Ønsker:
- At diskutere pædagogik, kostpolitik m.m.
- Være med til at lave arrangementer for forældrene
- Tage initiativ til forældremøder
- Forslag om at lave kaffe fredage
- I den ny styrkede læreplan er der desuden krav om at forældrebestyrelsen
inddrages meget mere.
Frugtordning: Det besluttes at egenbetalingen på frugt skal sættes op pr. 1/1 –
2019 til 120 kr. Det skyldes at der på nuværende tidspunkt ikke er dækning for alle
udgifter til frugt. Frugtkontoen har ikke fulgt med de øvrige prisstigninger omkring
os. Det besluttes samtidigt, at den betalingsfri måned sløjfes så det fremover er
360 kr. pr. kvartal.
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Der skal fremover være en tydelig beskrivelse af, hvad man får for
frugtbetalingen, så der ikke er tvivl om, at det er en god idé.
Der var desuden et ønske om, at der undersøges hvilke regler der er for at
etablere en madordning. Vi er alle enige om, at det ville være rigtig godt
pædagogisk samt et forældregode.
Bestyrelsesvedtægter gennemgås – revurderes evt.
Dette punkt udsættes til næste gang, hvor alle bedes have gennemlæst
vedtægterne og komme med evt. forslag til ændringer og kommentarer.
Konstituering af ny bestyrelse –
Roller der skal fordeles:
Formand og ordstyrer
Næstformand
Kasserer og ansvarlig for frugtordningen
2 suppleanter
Formand: Stine
Næstformand: Louise
Kasserer: Tina
Øvrige medlemmer: Signe og Heidi
Suppleanter: 1. Pia og 2. Martin.
Fremtidige mødedatoer
23.10.18 – her drøftes bl.a. julefest og andre forældrearrangementer
15.1.19 23.4. 19 – arbejdsdag fastlægges
18.6. 19 – valg med forældremøde fastlægges
Punkter til eventuelt
Der er et ønske om et nyhedsbrev fra institutionen hver måned eller hvert kvartal.

