Bestyrelsesmøde 17.01.19
Deltagere
Referent
Fraværende

Jette, Tine, Maria, Julie, Paul, Anja, Dorthea, Lene, Line og Camilla

Punkt
1
Ref.
2

Dagsorden og referat
Godkendelse af nærværende dagsorden og punkter til evt.
Godkendt
Nyt fra ledelsen
- Økonomi
- Personalesituation
- Besparelser
- Skolemad
- Legeplads
- Bæredygtig skærmpolitik
- Principper – arbejdsgrupper
- Børnebasisgruppe
- Fællesspisning
Ledelsen:
Økonomi

Ref.

Personalesituationen:
Heidi er blevet ansat på fuld tid i vuggestuen, Amalie er ansat til skolemad om
formiddagen man-tors og derudover som løs vikar. Sara (som har været ansat før)
er ansat 10 timer på Fo’en og kan derudover bruges som vikar.
Besparelser:
Lukket mellem jul og nytår. Fo’en lukket uge 29 + 30.
Skolemad:
Skolemad kører fortsat og er stadig en stor succes. Ugeposten har været på besøg
og vil skrive en artikel om det. Amalie er ansat til skolemaden 4 timer 4 dage om
ugen, derudover er Rita stadig i køkkenet.
Legeplads:
Legepladsen er i proces. Der er købt en masse ting ind, som er ved at blive
etableret. Cykelhjelme er indkøbt.
Bæredygtig skærmpolitik:
2 marts afholdes en fælles pædagogisk lørdag hvor vi skal udarbejde en
skærmpolitik for Sankt Helene Børnehuse, samt certificeres i denne.
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Principper:
Sankt Helene skoles bestyrelse er i gang med at udarbejde principper, bla.
Omkring sundhed, bevægelse og sund kost. Line vil gerne invitere Sankt Helene
børnehuses bestyrelse med i princip arbejdet. Jette og Anja deltager.
Børnebasisgruppe:
Der er afholdt et møde i børnebasisgruppen og der afholdes nyt møde igen d.
21/1-19. Det var et rigtig godt møde og der er kommet god feedback fra de
deltagende forældre. Der blev på mødet delt erfaringer og udfordringer, samt
skabt grobund for netværk forældrene imellem.
Fællesspisning:
Der er en dato for en fællesspisningsaften i støbeskeen. Formålet er at skabe
større netværk blandt alle forældre i børnehaven og vuggestuen.
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Deltidspladser:
Kommunalt er det besluttet at man kan ha 30 timers deltidsplads når man er på
barsel. Tidsrummet for placering af de 30 timer ligges centralt fra og tiderne bliver
ens i alle institutioner.
I Sankt Helene børnehuse nedfases de 5 deltidspladser til 3 pladser og tiden
hæves til 30 timer.
Nyt fra personalet
Der er på personalemøderne påbegyndt en proces hvor hver stue får nogle
pædagogiske opgaver til besvarelse og refleksion af egen praksis. Ud fra disse er
det besluttet af børnehavegrupperne gerne vil lave børneinterview. 5 spørgsmål
er udarbejdet. Uglerne er gået i gang og til marts skal alle børn være interviewet.
Leoparderne har lavet en talekrone. Et enkelt barn får kronen. De andre børn skal
lytte til barnet med talekronen og skal efterfølgende fortælle hvad dette barn er
god til.
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Vuggestuen:
Vuggestuen har reflekteret over egen praksis - hvordan kan man eksempelvis
organisere sig bedre ved tur.
Derudover er der i Vuggestuen fokus på børn som har brug for hjælp til at skabe
relationer. Hjælp til at etablere lege. Der vil skiftevis være fri leg og styret leg.
Sovebørnene er flyttet ind på leopardstuen for at skabe mere ro til sovebørnene,
som derved ikke bliver vækket af de børn som vågner tidligere.
Nyt fra forældrene
- Åbent hus arrangement for skolen og daginstitutioner i lokalområdet: Der
har været afholdt et møde i arbejdsgruppen og næste møde afholdes i
dag efter dette møde. Der skal snakkes om formatet på arrangementet.
Hvem skal det henvende sig til, lokale eller skal man åbne bredere op?
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Jette er inviteret til at deltage på et møde med Sankt Helene skoles
bestyrelse omkring visioner for skolen fremadrettet.
Jette er blevet kontaktet af bestyrelsesformanden fra Esbønderup
børnehuse, for at høre til sammenlægningen af Sankt Helene børnehuse
og hvilke erfaringer vi har gjort os.

Syge børn
Det opleves at børn bliver afleveret når de er syge eller ikke er blevet helt friske
efter sygdom. Forældrebestyrelsen vil gå i tænkeboks og forsøge med et tiltag.
EVT
Køkken:
Ønske om at der serveres brød til morgenmad i stedet for toastbrød. Børnehuset
går videre med det.
Besøg af falckmand:
Forslag om at en falck mand ville komme og tilbyde førsthjælpsdag for forældre
med småbørn. Personalet kan evt. også deltage. Maria undersøger nærmere og
koordinerer evt. en lørdag.
Ferieperioder: Spørgsmål til om der stadig laves planlægning i ferierne, så der sker
noget for de børn som er her? Der bliver lavet et forslagsbog med muligheder for
turer, bustider og andet. Det er altid en vurdering, da der også er en værdi for de
børn som er her, at skabe nye relationer og mulighed for at være i huset uden
mange børn. Det opleves at personalet som ikke har fast base i Vejby, ikke har lyst
til at være her og dette udstråles.
En forslag om at der laves en vejledning til forældre som kommer i huset i
ferierne, hvor skal mit tøj være, madpakke og andet. Det kan være forvirrende.

