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Deltagere
Referent
Fraværende

Bestyrelsen
Annette
Anne Voss, Tina Kristiansen

Punkt
1

Dagsorden og referat
Goddag og velkommen

Ref.
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Tak for mad til Dorthe, Tak for kage til Camilla.
Information.17.00-17.30
Nye medarbejdere.
Vi har i januar ansat Elsebeth dom medhjælper hos Solsikkerne.
Fra 15 -2 har vi ansat Charlotte som medhjælper, først i vuggestuen, og fra 1-6 hos
Mælkebøtterne.
Maria er pædagog studerende og skal være hos Mælkebøtterne frem til 31-5Oskar er pædagog studerende og er hos Solsikkerne frem til slutningen af marts.
Annette orienterede omkring informationerne.
Hvad skal de sidste penge bruges til.17.30-1.18.00
Forslag til ting til legepladsen.
Det er forskellige forslag til hvad de sidste frugtpenge skal bruges til.
Personalet tage det med tilbage til den øvrige personalegruppe, og kommer med
et ønske, vi er enige om at det skal være noget til legepladsen.
Forældremøde.18.00-18.15
Hvad skal vi have med til forældremødet.
Har bestyrelsen noget som skal med på forældremødet.
Forældremødet den 6 marts, vil Dorthe fortælle lidt om bestyrelsens arbejde,
samt, hvad de har brugt tiden på, bl.a. kostpolitikken, samt en opfordring til at
forældre melder sig til bestyrelse arbejdet, indtil nu er det meget få der har meldt
sig, og vi opfordre til at flere melder sig, hvis ikke der er ret mange der melder sig,
vil vi aflyse mødet.
På stueforældremøderne vil personalet i børnehaven tale om børns sprogbrug, vi
oplever at børnene har et ret grimt sprog, både overfor hinanden men også over
for de voksne.
I vuggestuen er der fokus på børn og sygdom, vi har oplevet at børn komme
halvsløje i vuggestue, og smitter de øvrige børn og personalet.
Fra 1-4 2019 lukker vi kl.16.30 dette har vi orienteret om på Intra, og via plakater.
Vi gentager det på forældremødet.
BTU18.15.18.30
Hvad giver den anledning til.
Jeg håber resultater hurtigt kommer så vi kan komme til at arbejde med det.
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Vi har endnu ikke fået resultatet, så snart vi har det sender Annette det til
bestyrelsen, resultatet fremlægges på forældremødet.
Økonomi.18.30-18.45
Hvordan ser økonomi og børnetal ud for 2019.
Gennemgang af børnetal.
Økonomien ser fornuftig ud, og hvos vi får lov at overføre alle pengene er det ca.
300.000.
Forældrebestyrelsernes rolle i den nye dagtilbudslov, og de styrkede
læreplaner.18.45-19.00
Bestyrelsernes rolle ændrer sig i forhold til de styrkede pædagogiske læreplaner.
Vi kommer til at arbejde rigtig meget med dette når vi går i gang med at lave
læreplaner. Dette er blot en orientering.
Annette orienterede kort om bestyrelsens rolle i forhold til den nye dagtilbudslov.
Bestyrelsen synes ikke de ved nok om det pædagogiske arbejde i forhold til at
skulle være md til at lave principper samt være med til at evaluere.
Vi kommer til arbejde mere med bestyrelsens rolle, på de fremtidige møder.

