Referat | Bestyrelsesmøde 19. april

1: Gennemgang af referat fra sidste møde
Udenstående actions:
•

Drejebog for modtagelse af nye børn, Solveig

2: Nyt fra institutionen
Pt udarbejdes smittemodeller: Leg, Udemiljø, Aflevering/afhentning udarbejdes på nuværende
tidspunkt. Herefter kommer et par yderligere som skal gennemarbejdes.
Personale struktur: Mindre ændring af personale struktur fra juni/juli. Mere information følger.
Flytning af vuggestuen: Ø’ens tømmer har enterprisen og planen er at de starter midt Maj og afslutter
ultimo Juni. Action Anja: kontakt pedel ang flytning af legetøj og møbler i højskolen + kontakt Ø’ens
tømmer ang. flytning af garderober.
3: Orientering fra formanden
Orientering: lukket punkt fra formanden.
4: Økonomi
Grunding gennemgang af regnskabet i forhold til børnetal og personaleressourcer samt total økonomi
for institutionen. Budgettet forventes overholdt.
5: HR
Sidste trivselssamtaler afholdt i med personalet. Fin trivsel i hele personalegruppen.
6: Udvendig og indvending vedligehold
Madpakkehus: Sponsorater er modtaget og vi forhandler nu med evt firmaer som kan tegne og bygge
det endelige hus.
Legeplads Inspektion: Ved legeplads inspektion i Februar blev diverse punkter noteret til reperation.
Disse arbejdsopgaver er inkluderet for forældrearbejdsdagen d. 8 Maj
Forældre arbejdsdag: Denne afholdes d. 8 Maj fra 9-16.00. Alle tilmeldinger til Sophie Roedgaard
(sophiejuelroedgaard@gmail.com). Mere information kommer på aula hvor man kan tilmelde sig.
7: Bestyrelsens årshjul
Bestyrelses årshjul (Overordnet institutions årshjul printes og ophænges på fronten af huset)
Opgave årshjul: projekt årshjul oprettes for at styre opgaver. Action: Mette
8: General forsamling 26 maj
Bestyrelse: Vi har to bestyrelsesmedlemmer som stopper og ønsker derfor to nye medlemmer (enten
bestyrelsesmedlemmer eller suppleantroller)

Kl. 19.00 – 21.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent, 5min
Indkommende forslag
Ledelses beretning, 15 min
Formandens beretning, 5min
Forældrebestyrelsen – fortælling 2 medlemmer fortæller, 10min (Søs og Anja)
Forældre forening fortælling 2 medlemmer fortæller, 10min
Opdeling i børnenes grupper, 40min
Forældrebestyrelse – valg (Mette er valg ansvarlig: Husk tavnshedserklæring)
Forældre forening, valg

