Sag: 00.01.00-P35-2-20
Thomas Kamstrup Mikkelsen
Center for Dagtilbud og Skole
Elverhøjen
30. april 2020

Bestyrelsesmøde i Elverhøjen 6. maj 2020
Deltagere

Karina Trempenau-Wulff (forældre), Julius Lipani (forældre,
formand), Jesper Ploug Jespersen (forældre), Ramazan Arslan
(forældre), Jakob Østergaard Brinkløv (forældre, næstformand),
Ina Sasja Michelsen (forældre), Rasmus Holte Frederiksen
(forældre), Elisabeth Hardegård (forældre, 1. suppleant),
Marianne Frederiksen (medarbejder), Peder Palmqvist
(medarbejder), Thomas Mikkelsen (dagtilbudsleder)

Som gæst inviteres:
Frida Lyngsborg (konst. daglig pædagogisk leder)
Referent
Thomas Mikkelsen
Fraværende Ramazan Arslan, Rasmus Holte Frederiksen
Punkt
1
Ref.

Dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden
18.00 – 18.02
Godkendt.
Punkt vedr. droneoverflyvning og branding af Elverhøjen er ikke
sat på, da det ikke haster og vi bør holde mødet kort pga. corona.
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Godkendelse af referat fra 3. februar: Link

Ref.

18.02 – 18.05
Godkendt.

3

Status for genåbning
Orientering af bestyrelsen om seneste status samt præsentation
af genåbningsplan.
Genåbningsplan vedhæftes som bilag.
Mulighed for spørgsmål og drøftelser.

Ref.
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18.05 – 18.30
Rigtig god feedback til medarbejderne i forhold til genåbningen.
Meget stor ros fra mange fronter.

Vi har fokus på krav og anbefalinger, og samtidig meget på
pædagogik også. Det er dog lidt svært med tid til fælles
pædagogisk refleksion og planlægning for medarbejderne.
Medarbejderne ser frem til, at der igen bliver bedre tid til dette på
et tidspunkt.
Samarbejdet mellem forældre og institution fungerer godt.
Forældrene har også været gode til at tage imod de nye rammer.
Det fungerer med vask af legetøj, men det er selvfølgelig en
ekstra opgave. I sidste uge havde vi hjælp fra en frivillig, og i
denne uge og frem har vi mandet op, så der både er tid til dette
og til pædagogiske aktiviteter med børnene.
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Ref.
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Ref.

Status på økonomi og normering
Økonomien er pt. stabil i institutionen og børnetallet fremadrettet
ser ud til også at være det. Vi forventer pt. at gå igennem 2020
uden hverken underskud eller overskud, og så vil der fra 2021
blive et større råderum pga. øget indfasning af
minimumsnormeringer.
18.30 – 18.45
Orientering givet og taget til efterretning.
Status for frugtforeningen
Forældrene drøfter status for frugtforeningen, herunder hvad der
skal ske med opkrævninger/tilbagebetalinger, nu hvor ordningen
er på pause pga. coronakrisen.
18.45 – 19.10
Der er ikke opkrævet for denne periode.
Når der åbnes igen, er der penge på kontoen til at køre i et par
måneder.
Der er ikke så mange, der har betalt sidste gang, så der er lidt
skepsis hos kasserer for, om det kan løbe rundt på sigt.
Ordningen er foreløbig på pause indtil der lempes tilstrækkeligt på
sundhedsstyrelsens krav i forbindelse med genåbning. Forældrene
i bestyrelsen besluttede at vi på næste møde aftaler, om
ordningen overhovedet skal genåbne, eller om man skal lukke
den permanent. Et overskud ved lukning kan evt. bruges til at
plante frugtbuske eller lignende på legepladserne.
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Pædagogisk tilsyn i Elverhøjen den 12. maj
Der er anmeldt pædagogisk tilsyn i Elverhøjen den 12. maj. Der
startes med en kort rundvisning, og derefter gennemfører
konsulenten observationer på alle stuer. Der afsluttes med en
samtale hvor ledelsen, en medarbejderrepræsentant og gerne en
forældrerepræsentant taler med konsulenten om institutionen og
om de observationer, der er lavet.
Bestyrelsen bedes pege på en repræsentant for forældrene, som
kan deltage i møde den 12. maj kl. 12-14.
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Ina har tilkendegivet, at hun godt kan deltage.
Link til kommunens tilsynskoncept: Link
Ref.
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19:10 – 19.30
Ina deltager i samtalen som afslutning på tilsynet.

