Referat af bestyrelsesmøde
den 7. september 2017
kl.19.00-21.00
Afbud: Stine C, Pia, Remone og Birgitte
Tilstede: Dorte, Mette, Jan, Thomas, Marianne og Stine S.
1. Valg af referent: Thomas
2. Valg af ordstyrer: Mette
3. Godkendelse af sidste referat: Godkendt.
4. Orientering fra huset
13.september: Der starter en ny praktikant (jobpratikant)
Hendes arbejdstid bliver onsdag+torsdag 8-13 (måske 3 dage om ugen
senere)
Fungerer det ikke ordentligt ryger hun ud.
Mette har været på arbejdsmiljø kursus: social kapital, dilemmaer,
samarbejde, trivsel, pædagogik. (Pjece for ledelsen / bestyrelsen)
Mette har været på møde om Læreplaner. Digital læring ikke nævnt. Læring
er hele livet. Moderne at være barn og få lov til at lege. (Børne- og
socialminister Mai Mercado) Tænk læring mere kreativt - hvordan løses
problemer? Opfindsomhed. (Lene Tanggård)
Det er faktisk kommunerne (ikke staten) der sætter begrænsningerne, og fx
vælger at børnene skal tidligere i skole.
Mobilabonnement ( bliver ændret: fra 19 kr / måned til 39 kr/måned.
Ønske om kameramobil til brug i børnehaven.
Fælles Facebook administrator ønskes (evt. via fælles mobil).
Bedsteforældredag 29. september (incl. evt. oldeforældre). Uden kage igen i
år - der er ikke tid.
Udfordring: møder med pædagoisk konsulent: tidspunkt dikteres uden
hensyn til personalets tidsplan.
Drænudløb ved vandløb skal registreres. Har vi det? Vi må evt. spørge
teknisk forvaltning om tegninger. Måske ved Peter det? Vi tror ikke at vi har
nogen dræn.
Vi er inviteret til deltagelse i internationale studier om børns evner? Hvor
mange børn? Børn med eller uden problemer? Mette undersøger omfang.

5. Økonomi og børnetallet
2 stopper og 2 starter. 1 forventet start har meldt afbud. Herefter 31 børn. 2
yderligere starter. Til april stopper 9: derefter kun 26 børn. Udfordring næste
år: koster børnehaven 220.000 at børnene stopper i foråret. I 2019 starter
14 børn i skole, derefter ryger børnetallet ned på 20 (med de nuværende
opskrivninger).
Det bliver nødvendigt enten at få flere børn (se punkt: "branding") eller
skære i medarbejdertimer: 7 timer henholdsvis 9 timer på medhjælpere. (28
timer pr. mand). Men så hænger timeplanen ikke sammen.
Der kan skæres 3 timer henholdsvis 2 1/2 time hvor timeplanen stadig
hænger sammen; sparer 48.000 årligt.
Alternativt kan vi indføre lukkedage (fx i sommerferien / efter Kristi
Himmelfart). Men der er også forskellige behov hos forældrene for pasning.
Vi ved faktisk ikke hvor vigtigt det er for forældrene generelt at der ikke er
nogen dikterede lukkedage.
Vi modtager ikke flygtningebørn fra kommunen pga. tolkeudgift.
Kommunen næsten tvinger børn med problemer over i Oasen.
Kommunen vil faktisk gerne have os / børnene ind i Landsbyordningen.
Ulige vilkår fordi vi ikke har nogen skole/SFO tilknyttet: I "tidlig skolestart"
perioden er børnene reelt kommet i den børnehave der er tilknyttet skolen i
hvert fald noget af tiden (fx i koloni med børnehaven). Mette har klaget til
kommunen.
I forhold til at få flere børn tilmeldt børnehaven (se punkt: ”branding”), så
virker det godt når mødregrupper kommer her og forældrene ser vores
børnehave.
Vi deltager ikke i "Åben låge" pga. kommunens krav om "smittemodel" (og
mødepligt). Vi er pt. gladere for besøgene (mere uformelle) en gang om
måneden.

6. Ny lovgivning
Lov 107: pædagogik skal understøtte demokrati / have demokratisk
hverdag.
25.maj 2018: EU's person data lovgivning: inkl. allergi forhold skal være låst
inde / krypteret. Og kommunikation skal være via sikker post. LDD laver
kursus og en sikkerhedspakke. Vi afventer LDD's oplæg.

7. Fotograf
Hvad er der af aftaler med Lars? Nogen synes han er dyr. Men til gengæld
kan man selv se og vælge billederne på nettet inden man vælger. Han tager
sig tid og er fleksibel mht. søskende. Der er ikke nogen speciel aftale så
andre forslag er velkomne. Vicki Grønnemose er foreslået. Det bliver Lars i
år da det allerede er aftalt.

8. Branding af børnehaven
Få lavet en flyer. Få den hængt op i Brugsen (Kværdrup / Gislev).
Slå op i lysavisen (Kværndrup / Gislev) om fx bedsteforældredag.
Facebook opslag giver desværre nogen gange negative kommentarer fra
udenforstående. Dorte sletter dem hvis nødvendigt.
Mette ønsker at forældre også skriver til Kværndrup bladet.
Måske kan der tages billeder til lysavisen på bedsteforældre dagen. Mette
kontakter ham der står for det.
Få "den lille avis" til at komme til særlige dage (fx bedsteforældre dagen).
Evt. holde åbent hus en lørdag / søndag.

9. Evt.
Generalforsamling 26. Oktober (torsdag uge 43)
Indkaldes med (minimum) 14 dages varsel. Marianne laver indbydelse /
indkaldelse.
Marianne laver kødsovs.
Marianne modtager ikke genvalg.
Jan modtager ikke genvalg.
Voksen deltagelse ved håndvask? Nogen gange. Spørger til om der er brugt
sæbe. Vi har generelt lavt sygdoms niveau. Dem der gør rent nu har også
bedre standard end tidligere. Ingen grund til at ændre praksis.

