Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den
13.3. 2019 kl. 18.30 – ca. 21.00 i Troldebo

 Præsentation af bestyrelsen og Jens
 Nyt fra ledelsen.
-

Jens/Jette

Foredrag med Sofie Münster 28/3.
Der er ca 120 tilmeldt. Man kan også tilmelde andre fx faser eller
lignede det koster dem så 50 kroner der kan betales ved
indgangen,

-

X

Vand i kælderen i labyrinten,
Teknisk afdeling har været ude for at tjekke. Der kommer
Slamsugning straks og der sættes fugtsuger op i kælderen

-

-

-

-

Børneprognose 2019.
Vuggestuen er efterspurgt og der er lige nu 12 børn.
Til sommer går der 34 skolebørn ud. Det betyder at børnetallet i
BHV falder, så der pr. 1/8 ca. vil være 26 i Troldebo og 29 i
labyrinten. Fra august stiger børnetallet stille og roligt igen frem
mod juli 2020.

Eilif og
Jeanette

Budget 2018 afslutning.

X

Der er en budgetoverførsel på ca. 195.000,- nogen af pengene er
øremærket vedligehold, Men kan ellers kan de bruges hvor der er
behov.

Personalefordeling.

Intet særligt at bemærke

Den nye styrkede Pædagogiske læreplan hvor er vi.
Alt ledelse og alle pædagoger kommer på 3 uddannelsesdage i
forbindelse med udformningen af den nye styrkede læreplan, der
skal være færdig og træde i kræft 1. juli 2020.
Forældrebestyrtelsen/forældrene vil også blive inddraget i arbejdet
bl.a. fordi et af kravene til læreplanen er hvordan dagtilbuddet
samarbejder med forældrene.

Kommunale retningslinjer for brug af billeder og video.
Se LINK
Det er et emne vi skal have op i bestyrelsen igen i forbindelse
med den gode fortælling. Jens undersøger hvilke særlige
rammer ud over denne procedure vejle evt. har.
Måler er at finde gode og fleksible løsninger på brug af

Jens

X
X

Tid i min.

Beslutning

Ansvarlig
for emnet

Debat

Afbud: Jette og Alice

Orientering

Ordstyrer: Anders
Referent: Jens

billeddokumentation hos os.

-

Frokostordning procedure.
Kort snak om procedure for fravalg af Frokostordning.

Nyt fra Personalet.

Eilif fortale omkring udsendelsen på DR2 omkring personales
Vilkår i danske institutioner normering m.m. …vores hverdag er
ikke anderledes udtalte han.
Jeanette fortalt omkring dagligdagen i Troldebo.

-

Nyt fra Forældrene.

-

Det lugter meget på labyrintens toiletter. Kan vi gøre noget skal der
gøres grundigt rent….
I en daginstitution i Hedensted var der luftrenser….var dette en ide
hos os – det blev vist i en udsendelse på tv2syd.
Førstehjælp - er personalet opdateret? Vi står netop for at skal
opdatere alle personaler i førstehjælp.
Et ønske om personaleoversigt med foto uden foran på labyrinten.

-

PAUSE

 Forældretilfredshedsundersøgelsen. Bilag
Se link: Troldebo - Labyrinten
Gennemgang og snak indsatsområder
-

Udsat til gennemgang med den nye bestyrelse hvor der skal laves
høringssvar på dette.
Svarprocentsats. Svarmotivationen er 90%…er dette for højst sat
det mener denne bestyrelse det er…vi genovervejer
procentsatsen.

 Forældremøde med valg til bestyrelsen planlægning.
Følgende er på valg:
Anders – opstiller ikke
Christian – opstiller ikke
Vibeke – genopstiller
Følgende udtræder:
Alice – barn stopper
Tanja – barn stopper
Kristian – barn stopper
Line – barn stopper

-

Datoer og procedurer:
Labyrinten 2. april og Troldebo 4. april
Det er fra 17-19 begge steder
Det er for hele familien, altså også med børn
Man har mad med til sig selv og sin familie
De ansatte passer børn
Jens sender ud på Daycare hvor der skal laves tilmelding over

Debatemner:
Punkter til kommende møder.
1.
2.
3.
4.

Konstituering og årshjul herunder mødedatoer
Den nye styrkede læreplan.
Tilfredshedsundersøgelse status
Brug af billeder og video i Troldebo/labyrinten

EVT.
-

Anders forslår at det ikke er Jens men en anden fra bestyrelsen er
referent.

