Refertat fra bestyrelsesmøde onsdag den
06.05. 2019 kl. 18.30 – 21.00 i Labyrinten
Ordstyrer: Jens
Referent: Casper
1. Præsentation af bestyrelsen.
 Blev gjort kort og præcist
2. Konstituering bestyrelses struktur
 Ordstyrer og referent.
 Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden
 Vi retter vedtægterne til, så de passer til praksis - og den bliver godkendt på næste
møde
 Konstituering og fastsættelse af hvornår man er på valg – foto
 Konstituering:
Formand: Casper Holm Christensen
Næstformand: Birthe Hjort Haunstrup
 Vi mangler en gavekassebestyrer i begge afdelinger - de bliver lagt ud til "giv en hånd
dag", hvor det opfordres til, at det bliver en forælder uden for bestyrelsen.
 Der skal uploades et billede til DayCare af hvert forældrebestyrelsesmedlem
 Datoer og mødetid
 Der planlægges møder frem mod jul, så de ligger op ad personalemøderne.
Datoerne sendes ud med referatet. Der afholdes 5 møder om året.
3. Nyt fra ledelsen
 Den nye styrkede Læreplan fagligt fyrtårn
 Hele personalegruppen har været på kursus vedr. den nye styrkede læreplan.
Personalegruppen skal afsted igen en enkelt gang mere og derefter bliver der
arbejdet i dybden med læreplanen i samarbejde med forældrebestyrelsen.
 Lejrskolen - der har været lidt udfordringer pga. sygdom fra personalets side,
men det er blevet løst.
 Vi har stadigvæk tre langtidssyge.

4. Nyt fra personalet
 Labyrinten: Der er 20 børn, som skal i skole. Der arbejdes på at lave en struktur for
overleverigssamtaler med skolen, så det ikke går udover normeringen i institutionen.
 Troldebo: Repræsentant fraværende
5. Nyt fra Forældrene.
 Kan der arbejdes på at få en biblioteksaftale, så børnene får lidt nyere litteratur.
 Kan der laves en tilmelding til "Giv en hånd-dag" i bedre tid- evt. via webtilmelding?
6. Forældretilfredshedsundersøgelsen. Bilag
Gennemgang og snak indsatsområder samt høringssvar
 Blev gennemgået i forældrebestyrelsen og der blev konkluderet.
 at det er vigtigt, at have fokus på opstart af et nyt barn, da dette blandt andet var et
punkt i forældretilfredshedsundersøgelsen.
 Resten blev gennemgået, og et af punkterne til kommende møde er kommunikation
pga. af undersøgelsen

Evt.
Punkter til kommende møder.
1. Kommunikation mellem dagtilbud og hjem
2. Den nye styrkede læreplan.
3.
Afdelingsmøder.

