Referat til bestyrelsesmøde
Den 5. oktober 2017
kl.19.00-21.00
Tilstede: Dorte, Mette, Marianne, Jan, Stine C., Stine S., Thomas og Birgitte
1. Valg af referent: Birgitte
2. Valg af ordstyrer: Mette
3. Godkendelse af sidste referat fra den 7. september: Godkendt
4. Orientering fra huset:
• Bedsteforældredag. Godt fremmøde og hyggelig stemning. Alt
foregik indendørs pga vejret, så her var lidt trængt.
• Møde omkring digital læring: Mette har deltaget. Det var
spændede. Børns skærmtid er ikke øget, den er bare gået fra
fjernsyn til tablet. Mange børn ser meget youtube. Det skal
forældresikres da børn ser mange ting de ikke har godt af. På
kommunens hjemmeside kan man få information om
hvordan.
• Husets praktikant hedder Amalie. Ny skolepraktikant starter
på mandag. Hun hedder også Amalie.
• Der er startet 2 børn 1. oktober. Der kommer 2 børn mere 1.
december. Pt. er der 31 børn.
5. Overenskomst forhandling jfr. Brev fra LDD: Bestyrelsen har
ikke erfaring med andet end §12, som fungerede fint, da der var
behov for dette. Ellers ingen kommentarer.
6. Økonomi pt: Der er lige kommet ny balanceopgørelse. Det ser
fint ud. Der står flere penge på bankkontoen end beregnet, da
børnetallet har været højere.
7. Økonomi 2018-2019:
Åbningstiden og antal lukkedage vil fortsat være den samme i
2018. Der bliver indregnet 27 børn.

Vi følger kommunens takst plus 150,- til eftermiddagsmad.
Der påtænkes ingen personalemæssige ændringer.
Vi må se hvad budgettet ender på, men børnehaven vil
sandsynligvis komme ud med underskud efter 2018, da
børnetallet er lille.
8. Stillingsbeskrivelse for leder: I Kværndrup børnehave har
lederen både opgaver der er ledelsesmæssige samt de samme
som det pædagogiske personale. Thomas skriver en
stillingsbeskrivelse, der er gældende for en leder i Kværndrup
børnehave.
9. Fonde: Der er søgt ved Beerparty om penge til nye krybber. Vi
får svar efter næste Beerparty i januar 2018. Der skal søges ved
5772-bladet om spejle til musikrummet.
10.
Generalforsamling og godkendelse af indbydelse: En
snak om ændring af vedtægterne i forhold til at flytte
generalforsamlingen til marts måned, da skolebørnene starter i
forårs SFO 1. april og da års-budgettet kommer ud i starten af
året. Jan ringer og taler med Steen i morgen for at høre om
retningslinierne. Hvis det kan lade sig gøre ændrer vi det nu.
Hvis ikke sender vi indbydelserne ud snarest. Stine C. træder
ind i bestyrelsen efter at Remone er trådt ud. Stine overtager
Remones valgperioder og sidder derfor i bestyrelsen et år mere.
11.
Branding af børnehaven: Der skal laves opslag til at hænge
rundt omkring i byen for at gøre opmærksom på os selv. Stine
kontakter Frank Andersen angående opslag på lysavisen. Vi
tænker alle over nogle ord der beskriver hvad der adskiller
Kværndrup børnehave fra andre børnehaver. Disse sendes til
Mette.
12.
Mobiltelefon til børnehaven: Børnehaven skal have en
mobiltelefon med godt kamera som primært skal bruges til at
tilgå facebook m.m.
13.
Evt. Artikel til 5772 omkring bamsevenner, Marianne
skriver fra barnets perspektiv.

