Kværndrup Børnehaves generalforsamling 2016
Formandens beretning.
På vegne af hele bestyrelsen vil jeg gerne byde jer velkommen til Kværndrup
Børnehaves generalforsamling 2016.
Først vil jeg starte med at slå fast, at jeg synes det er meget positivt, at
Kværndrup Børnehave for mange er det foretrukne valg, så der bliver ved med
at komme nye børn til.
Faktisk er Kværndrup Børnehave så hyggelig og populær, at selv de lidt ældre
unge mennesker får lyst til at feste og hænge ud i børnehaven. Godt nok efter
lukketid og nogen gange også så sent, så man finder det nødvendigt at tænde et
bål.
Principielt er vi i bestyrelsen tilhængere af, at børnehaven også kan og må
benyttes udenfor åbningstiden. Der, hvor filmen knækker, er når man ikke
rydder op efter sig selv, efterlader skarpe og farlige genstande, som børnene kan
komme til skade ved at samle op. Samt ikke mindst efterlader et brændende bål,
eller et udbrændt bål med varme gløder, som børnene kan brænde sig på.
Som de fleste af jer nok er bekendt med, så har der været nogle trælse episoder
henover sommeren, hvor det har været nødvendigt at inddrage både politiet og
SSP. Ligeledes har mange forældre og naboer taget sig en aftentur forbi
børnehaven for at holde lidt øje med om der var optræk til noget. Den megen
opmærksomhed virker til at have gavnet, og der er ikke længere nævneværdige
problemer på det område.
En anden slags opmærksomhed, som børnehaven også har fået, er kommunens.
Hvilket langt fra er positivt, hverken for Kværndrup Børnehave eller resten af
kommunens børnehaver.
I Fåborg-Midtfyns Kommunes budgetforlig for 2017 er det blevet vedtaget, at
indføre tidlig overgang til SFO i hele kommunen. På trods af massiv kritik og en
masse høringssvar, som stiller sig uforstående og bekymrede overfor dette spare
tiltag, så har kommunen valgt at sidde dette overhørs og vedtaget
budgetforslaget.
Det betyder for vores vedkommende, at storegruppen stopper 4 måneder før end
de ellers har gjort. Det er 4 måneder, hvor børnehaven mister en given indtægt i
form af forældrebetalinger og tilskud fra kommunen. Omvendt kan vi i en
børnehave af vores størrelse ikke bare tilpasse vores udgifter ved f.eks. at
afskedige en medarbejder.
Derudover har det også en række andre konsekvenser for de aktiviteter der
traditionelt foregår i børnehaven, som Mette vil komme lidt mere ind på om lidt.
Vi har som vanligt afholdt et par arbejdsdage i løbet af året, hvor der bl.a. er
blevet ordnet udenoms-arealer, ryddet op og malet. Det er også mit indtryk, at
der er blevet snakket og hygget på kryds og tværs. Udover, at det er en stor
hjælp til at vedligeholde børnehaven så den forbliver pæn, så er det også en god
mulighed for at få hilst på andre forældre, som man måske ikke møder i det
daglige. Så jeg vil opfordre til at deltage i disse arbejdsdage, og vil gerne, på
bestyrelsens vegne, sige tak til alle dem som bidrog i år.
Der er i år 2 forældre på valg i bestyrelsen, og der skal ligeledes vælges/findes 3
suppleanter. Så vi håber selvfølgelig, at der er en masse forældre her i aften,
som gerne vil yde en aktiv indsats og selv vil være med til at sikre nogle gode
rammer for deres børns hverdag.
Til sidst vil jeg sige tak til den nuværende bestyrelse og vores dejlige personale
for et godt samarbejde og især tak til dem, som i aften forlader bestyrelsen. Tak.
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