Referat til bestyrelsesmøde
Den 11. juni 2018
kl.17.00-19.00
Tilstede: Dorte, Anja, Stine S., Mette, Stine C., Lasse, Michael,
Pernille og Birgitte
1. Valg af referent: Birgitte.
2. Valg af ordstyrer: Mette.
3. Godkendelse af sidste referat 13. marts 2018: Godkendt.
4. Orientering fra huset:
Rengøring: Begge rengøringspiger har sagt op med kort varsel,
hvorfor der er ansat et rengøringsfirma, hvilket koster 944,-kr
ekstra. Der er nu én ny rengøringspige, der er ansat i huset, og
rengøringsfirmaet til resten.
Alarm: Egemose skal komme og ændre koderne.
Ny praktikant: En pige, der skal have erfaring inden hun kan
komme på seminariet. Hun er her tre uger á 35 timer om ugen.
Koloni: Næste år bliver det sidste uge af maj. Samme sted.
Personale: Ida Marie er kommet tilbage. Mie kommer tilbage om
5 uger. Peter er vikar.
5. Økonomi – børnetal: Økonomien ser ok ud. Der bliver brugt
flere penge på IT i år, end der er sat af. Budgettet er lavet på 27
børn. Som det ser ud nu, er der et gennemsnit på 29 børn. Det
betyder 168.000 kr. ekstra. Der bliver brugt vikar i 5 uger i
sommerferien. Næste år ser det ud som et snit på 22 børn, det er
omkring en halv million der mistes.

Der skal reklameres for børnehaven. Lasse har kontakt til en,
der vil filme. Hun er klar efter den 21. juni. Mette har lavet en
folder som udgangspunkt. Anja laver en færdig folder og en
plakat/annonce. Birgitte læser korrektion og sender til Anja og
Mette hurtigst muligt.
Der skal lægges foldere ud. Stine C., deler ud ved dagplejerne.
Stine S. skriver et opslag på facebook, om at vi har brug for
forældrenes hjælp. Der bliver informeret til sommerfesten på
torsdag, hvor Stine C. siger noget. Vi lægger stakke til
forældrene, der kan dele foldere ud.
Der skal deles ud i Korinth, Krarup, Espe, Ringe, Gislev,
Ryslinge, Årslev, Stenstrup, Kirkeby, Gudme, Rudme. Hos
jordmødre, dagplejere, sundhedsplejersker, lægehuse,
motionscentre, biblioteker, skoletandplejer, brugser,
genbrugsbutikker m.m.
Michael deler ud i Årslev. Stine S. i Gislev. Lasse tager Ringe.
Stine C. tager Kværndrup. Pernille tager Kirkeby og Stenstrup.
Birgitte tager jordmoderklinikken og kiropraktorhuset i
Svendborg.
6. Persondataforordningen: Alle godkendelser fra forældre er
kommet retur. Computeren kan ikke kryptere det den skal. Der
skal købes en ny. Den 21. juni bliver alt installeret på den nye.
Der er slettet billeder på facebook.
Der er styr på alt ang. Persondataforordningen.
7. Læreplan: Møde i morgen på kommunen ang. Læreplan, den
nye børn- og ungepolitik og den nye dagtilbudslov.
8. Arbejdsdag: Lørdag den 1. september. Der kommer
legepladsinspektør inden, som uddyber hvad der skal gøres.
Krybberne skal renoveres. Der er søgt om nye krybber ved
beerfest. Birgitte tager kontakt til dem, da der ikke er kommet
svar retur.

9. Næste møde: Mandag den 13. august kl. 16.30.
10.

Evt.

