Referat fra bestyrelsesmøde
torsdag den 11.1 2018 kl. 18.30 – ca. 21.00 i Labyrinten
Ordstyrer :Pia
Referent:Jette

Nyt fra ledelsen
Førbørnehave i
Labyrinten……perspektiver
!!!

Budget 2018

Søren på Diplom i ledelse

Afbud fra Anders og Palle

Den.4.1.2018 begyndte der 5 nye før børnehavebørn i Labyrinten, der
sammen med 2 andre børn danner en lille før børnehavegruppe. De yngste
børn er 2½ år. Disse børn har deres eget rum, hvor de spiser og leger.De har
også muligheden for at lege i hele huset, hvis de har mod på det. (det har de)
De har fået startet op stille og roligt og børnene føler sig ”hjemme” og er
trygge ved os.
Pasningssituationen i Gadbjerg er presset,
Søren og Jette skal til møde i uge 3 for at få klarhed over pasningsbehovet nu
og fremover.
Vi tager hul på det nye budget år. Vores vedligeholdelse konto er på 190.000
kr. nogle af de penge har vi valgt at bruge på en pedel.
Vi har 180.000kr på børnerelaterede konti, deraf er 60.000 kr lagt ud til
grupperne som de selv kan råde over.
Bestyrelsen foreslår vi skal bruge penge på:
 Nye garderober i Labyrinten
 Bufferbussen (er bestilt indtil sommerferien)
 Musik forløb
 Lejr (er bestil til d. 2,3 og 4 maj
 Flise omlægning til gul gruppe(vuggestuen, meget store vandpytter)
 Udbygning af bålhuset i Labyrinten
 Koldvandsautomat i Labyrinten.
 Personale kurser efter ønske.
Søren fortsætter med sin diplom uddannelse med start i januar – ca en dag
hver anden uge.

Personale

Ricky begynder på PAU uddannelsen i uge 8. til pædagogisk assistent.
Denne uddannelse vil for ham tage 40 uger, da han har meget erfaring.
Der vil blive ansat en vikar for ham.

Køkkentimer – madbudget
2017 ( bilag på mødet )

Vores madbudgetter for 2017 går fint op. Vi har et overskud på:
Labyrinten 375 kr
Troldebo 1250 kr.
Birgitte er blevet sat ½ t. op i tid i Labyrinten, pga. vores mange børn.

Munkebjerg lørdag 27.
januar 2018.
Sprogansvarlige.

Der er tilmelding til mødet for forældrebestyrelsesmedlemmer på Munkebjerg.
Anders, Kristian og Kasper deltager.

Troldebo/Labyrinten har besluttet at vores indsatsområde i år bliver sprog.
Der planlægges et sprogforløb over 2 p.møder med eksterne oplæg. Der er

sprogansvarlige i begge afdelinger. Jeanette og Ulla.
Nyt fra Personalet.
Før børnehavegruppen har fået godt begyndt.
Personalets apv. Blev gennemgået, der arbejdes på bedre belysning i begge
afdelinger.
Nyt fra Forældrene
Labyrinten:
Det er træls med de mange påmindelser ang. ferie tilmelding. Sæt hellere
datoen tidligere, da det ikke giver mening at få en påmindelse før datoen er
overskredet.
Det er noget der sker automatisk fra DayCare, men det bliver vider givet til
arbejdsgruppen..
Udvidet åbningstid i Labyrinten: Vi har fået nej dagtilbudsafdelingen, Man har
været inde og tjekke DayCare hvor mange der er trykket ind kl. 6.30/6.35.
Flere forældre trykker først ind når de er på vej ud af døren, så det giver ikke
det reelle billede af, hvor mange der har brug for en tidligere åbningstid.
I ugerne 9 og 10 vil vi i Labyrinten lave en undersøgelse morgen/eftermiddag
for at se hvor mange der har brug for en åbningstid før 6.30 og efter
16.45/16.00. nærmere info på tavlen i uge 8.
Praktiske informationer:
Orientering om
arbejdsmiljøarbejdet +
intern tilsyn

Den 29. 1. har vi intern AUDIT ang. arbejdsmiljø. Pia Hunter fra kommunen
deltager.

Debatemner:
Beslutning om hvordan
dette år sampasning skal
køre .
 Resultat af
brugerundersøgels
e i Labyrinten !

Debat omkring sampasningen i Troldebo i ugerne 7, 28, 31 og 42.
Bestyrelsen har lavet et spørgeskema/brugerundersøgelse, som blev delt ud i
Labyrinten. Der kom 18 besvarelser tilbage.
Der var både for og imod, med mange gode tilbagemeldinger fra dem der
havde prøvet det. Godt, superfint, dejligt med nye ansigter, godt med kendt
personale hele tiden. Fravalg p.ga. transport, utrygt for forældre da de ikke
kender stedet. kritisabelt at det ikke engang imellem er i Labyrinten. Selv
fundet pasningsløsninger.
Bestyrelsen besluttede vi at gå til afstemning..
Der var 1 stemme for at det skulle fortsætte og 6 der stemte for at det skulle
være i egne afdelinger. Ledelsen og 2 suppleanterne stemte ikke, personalet
stemte blankt.
Det er hermed besluttet at, der ikke er sampasning mellem Troldebo og
Labyrinten i 2018.
Denne beslutning vil være gældende i 2018 og tages op igen på
bestyrelsesmøde i januar 2019.

Hvilken form og indhold
skal der være til
forældremøder.

Dette punkt var også på spørgeskemaet i Labyrinten.
Der var 12 der havde deltaget og 8 der ikke havde.
Der var mange gode begrundelser/ideer til fremtidige møder.
Troldebo syntes det var en god ide med et spørgeskema og vil lave et
tilsvarende i Troldebo omkring forældremøder.
Derfor tages dette emne op igen på næste møde, hvorefter der planlægges
det kommende forældremøde i foråret, som er i
Troldebo d. 24 april og i Labyrinten d. 25 april.
Ideer:
Bruge unge frivillige til ”pasning”, Bruge hallen/cafeteriet. Godt med
fællesspisning. Skal der børn med.
Debatten vil fortsætte på næste møde,

Gaveregulativ : Tanja
fremlægger forslag.

Tanja havde lavet et forslag til en gavekasse fra forældre og børn i
Troldebo/Labyrinten til personale i forbindelse med jubilæum og afsked.
Den blev gennemgået med få rettelser.
I Troldebo er det Kristian og i Labyrinten er det Tanja der vil stå for at samle
ind.

Det vil komme på DayCare når der samles ind. Det er frivilligt om man vil
være med, beløbet er sat til 10 kr.
Høruingsvar : Udmyntning
af 3 mio. kr . til
daginstitutionerne

Der sendes ikke et høringssvar fra os denne gang.

d. 19 marts i Troldebo kl. 18.30
Næste Bestyrelsesmøde.

Punkter og drøftelser i
egne afdelinger.

Tiden var brugt, så ingen drøftelser.

