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Generalforsamling 2016
Valg af ordstyrer og referent
Marianne er ordstyrer, Christina referent
Formandens beretning
Kværndrup Børnehave er for mange det foretrukne valg – og vi glæder os over
denne tendens.
Principielt er både børnehaven og bestyrelsen tilhænger af, at man kan benytte sig
af børnehavens faciliteter uden for åbningstid, men der har desværre været en del
problemer hen over sommeren med unge mennesker, som har festet på
børnehavens legeplads og ikke ryddet op efter sig.
Politi og SSP har været inde over samt forældre, der har holdt lidt øje med
børnehaven om aftenen.
På trods af mange kritiske og skeptiske stemmer er der indført tidlig overgang til SFO
i Faaborg Midtfyn kommune. Det betyder, at storegruppen stopper 4 mdr. tidligere
end sædvanligt, hvilket desværre medfører nogle ændringer i den daglige praksis i
børnehaven og også for børnehavens økonomi. Det bliver en udfordring for
børnehaven at håndtere dette, men heldigvis kan vi glæde os over det pt. høje
børnetal, som gør, at der ikke kommer ændringer i medarbejderstaben.
Der har været afholdt et par arbejdsdage i løbet af året, hvor der er blevet malet og
ordnet udendørsarealer. Derudover har arbejdsdagene også præget af hyggeligt
samvær for børn og forældre på tværs. Tak til alle for at deltage.
To forældre er på valg til bestyrelsen i år: Birgitte (Noah og Olivias mor) og Jennie
(Olivers mor) + 3 suppleanter.
Tak til nuværende bestyrelse og personale for det gode samarbejde. Det er dejligt at
personalet er et stærkt team.
Beretningen kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden.

Lederens beretning
December var præget af nissehygge både med nisserne, som kommer på besøg i
hjemmene og laver løjer og med den nye nissedør, som pludselig en nat var dukket
op i køkkenet.
I januar, februar og marts går storegruppen i svømmehallen, hvilket er en lærerig
oplevelse på mange planer. Både i forhold til at holde styr på egne ting, færdes i
trafikken og klæde sig på og rede hår.
I maj måned tog hele børnehaven nok en gang på koloni: Kolonien er en af de gode
traditioner, som vi i børnehaven vil forsøge at fastholde trods ændring pga. tidlig
overgang til SFO. Børnene nyder turen uden forældre og vokser meget af at være
væk hjemmefra. Og forældrene skal også have ros for at sende deres børn afsted og
stole på, at de selvfølgelig klarer det fint at være hjemmefra, og derudover pænt
vente på facebookbillederne om aftenen.
Så var der sommerfest i juni, og storegruppen nød processen med at forberede
deres show samt skulle holde på en hemmelighed op til festen. Selve festen gik
forrygende med show og fællesspisning. Desværre blev det i år den sidste
sommerfest, som afslutning for storegruppen. Pga. tidlig overgang til SFO vil
børnehaven være nødt til at tænke i en anden form for afslutning med
storegruppen, da afskeden nu ligger sidst i marts og det derfor er for koldt med en
udendørs fest, og for kort tid til at nå at lave et stort show.
På bedsteforældredagen i september blev der hygget med sang og brygget æblesaft
i lange baner. Børnene nyder dagen og er stolte over at vise børnehaven frem. I år
blev maden anrettet som buffet, hvilket frikøbte tid til andre aktiviteter. Alle
bedsteforældre bidrager til buffeten med en ret.
Årets udstillingsprojekt til Kværndrupugen var en kreativ papirsblomsterudstilling,
og børnene havde det vældigt sjovt med produktionen af papirsblomster og var
meget glade for resultatet.
Derudover skal det nævnes, at der afholdes forældrekaffe en gang om måneden.
I forberedelsen til overgang til skole er der skolebesøg for storegruppen på 4-5
forskellige skoler.
En gang om måneden holder børnehaven åbent for dagplejen, og der plejer at være
godt fremmøde på disse dage. Af andre aktiviteter i børnehave kan herudover

nævnes teater og cykeldag og almen støtte i hverdagen til f.eks. at komme af med
bleen.
Samtlige børn bliver gennemgået på et personalemøde hver måned, så man sikrer at
alle er opdaterede og enige om tilgangen til det pågældende barn.
Ligeledes arbejder børnehaven ud fra læringsstjernen, som lægger til grund for
læreplanen. I praksis betyder det, at der er mening med al den aktivitet, der bliver
lavet.
Tak for støtte i hverdagen og på arbejdsdage til forældre og personale, hvor bl.a.
hele huset er blevet malet. Særligt tak for kontorstole fra Max, og til Serapions
Ordenen for checken på 5000 kroner til nye puder i puderummet, samt tak for
flextelt fra Matas.
Vær opmærksom på, at der er to facebookgrupper tilknyttet børnehaven. En som
hedder Kværndrup Børnehave og som er offentlig og en til nuværende forældre i
Kværndrup børnehave som er en lukket gruppe.
Der er lavet ny læreplan hvor del 1 er lagt lagt på hjemmesiden og del 2 som bliver
lagt op på hjemmesiden i december når den forhåbentlig er godkendt af
kommunen.
Mette siger også tak til det gode personale, som altid er friske på at prøve noget nyt.
Beretningen kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden.

Gennemgang af økonomien
Jan - formand for bestyrelsen gennemgår økonomien. Der uddeles kopier af sidste
års regnskab og budgettet for i år.
2015 gik bedre end forventet. Der var et overskud på 350.000 som oversteg
forventningen. Overskuddet begrundes med, at der kom flere børn, end der var
kalkuleret med, og så fik børnehaven nogle forsikringspenge.
I år er der nu en positiv egenkapital for første gang i nogle år. Det er en meget
positiv udvikling, og banken er meget glad.

Der er et forventet overskud til næste år på omkring 250.000, men vi kan dog endnu
ikke sige, om det ender således grundet ekstra ansættelser, skiftende
rengøringsordninger m.m.
Den tidlige SFO start betyder at børnehaven mister 225.000. Men trods dette tab
hænger økonomien stadig sammen grundet det fine børnetal, og der vil ikke blive
besparelser på medarbejderområdet.

Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter
Remone (Lærke og Hjaltes mor) og Birgitte (Noah og Olivias mor) er valgt ind i
bestyrelsen.
• Stine (Millas bonusmor)
• Pia (Willie og Louis mor)
• Thomas (Zakarias far)
er valgt som suppleanter.
Dorthe fra personalegruppen indtræder i bestyrelsen i stedet for Peter.
Indkommende forslag
Ingen

Evt.
Husk at stemme til valg om madordning. Der kommer stemmesedler ud samt
bestyrelsens anbefalinger.

