Referat af bestyrelsesmøde
Den 16. januar 2018
kl.19.00-21.00
Tilstede: Stine S., Mette, Stine C., Pernille, Lasse og Birgitte
Afbud: Dorte, Anja, Thomas og Michael
1. Valg af referent: Birgitte
2. Valg af ordstyrer: Mette
3. Godkendelse af sidste referat: Godkendt
4. Orientering fra huset:
• Sprogpraktikant starter på mandag. Hun kommer fra
Syrien. Hun kommer fire dage om ugen i 13 uger.
• Der er lavet tværfagligt team af sundhedsplejerske,
socialrådgiver og pædagogisk konsulent. De kommer her
1½ time hver 6. uge.
• Ny kommunalbestyrelse med nye tiltag. Blandt andet en ny
politik der samler flere politikker. Dagtilbudspolitik,
skolepolitik, børnepolitik og de forskellige strategier skal
samles.
• Regeringens politik om en pulje til ekstra hænder er gået
ned i et tomt hul i Faaborg-Midtfyn kommune, så der er
stort set ingen ændring for Kværndrup børnehave.
• Regeringen vil indføre at der skal være øget fleksibilitet i
pasning, således at man kun skal betale for de timer barnet
er i børnehaven samt fleksibilitet i forbindelse med
åbningstider. De har endvidere droppet kravet om it i
børnehaven og fokuserer mere på livslæring.
• Der er indført pointsystem hvor man skal optjene et
bestemt antal point om året. Det er brugen af
erhvervspraktikanter der giver point. For hvert point der
ikke bliver optjent får børnehaven en regning på 27000,-

• Skat skal ud og checke de små institutioner for
overholdelse af persondataforordningen. Kværndrup
børnehave har hyret et advokatfirma der kommer ud i
børnehaven for at sikre, at der er de tilladelser der skal
være. Der kommer en mand den 31. januar. Det koster
44500,• Der er bestilt LDD’s it-sikkerhedspakke. Det kræver
opdatering af diverse computersystemer.
5. Økonomi: Der er overført penge fra Merkur hvor
forældrebetalingerne går ind, da der kommer til at mangle
penge. Børnetallet og betalingen for 2017 er gjort op og der var
ca 48000,- de manglede at udbetale til os.
6. Evaluering af julefesten: Det var et hit at julemanden kom i
brandbil. Indkøbene var ok, der manglede dog lidt saftevand. Vi
overvejer at rykke julefesten en uge frem, da der er mange ting
der ligger på samme dag. Festen blev rykket en uge frem.
7. Stillingsbeskrivelse leder: Punktet udsat da Thomas
manglede
8. Læreplan - hvordan skal vi evaluere samt komme i gang med
den nye? Vi læser dem på forhånd og evaluerer i fællesskab på
et bestyrelsesmøde. Mette skriver konklusionen på
evalueringerne.
9. Sprogtest – ny test fra Staten: Det er nogle af spørgsmålene
eller billederne, der bliver lavet om. Den bliver opdelt i
læsefærdigheder og skriftfærdigheder og kan laves op til 6 år.
10.

Evt.
• Der ligger en ansøgning til nye krybber hos Beerfest.
• Stine C. kigger på om der er relevante fonde vi kan søge.
• Stine S. har taget kontakt til Frank ang. Lysavisen. Hun
venter på svar.
• Bestyrelsen skal sende ord/sætninger om hvorfor
Kværndrup børnehave er et godt sted, for at brande os selv.
Der er også forslag om at lave en video, der viser

børnehaven, som kan sendes ud på blandt andet facebook
eller i Ringe biograf.

