Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den
6.6 2018 kl. 18.30 – ca. 21.00 i Labyrinten
Ordstyrer: Formanden
Referent: Casper

Emne
Nyt fra ledelsen
 Velkommen til den nye bestyrelse
 Præsentations runde
Der blev lavet en præsentationsrunden, hvor de nye og gamle blev præsenteret. Der har været en lille
udskiftning i forældrebestyrelsen
 Konstituering af bestyrelsen
Formand: Anders Lindskjold, Troldebo
Næstformand: Alice, Labyrinten
Gavekasseformand i Troldebo: Kristian
Gavekasseformand i Labyrinten: Tanja indstilles til hvervet
 Foto af bestyrelsen/tjek af tlf. Listen
Send et billede til Jette i næste uge.


Budget

Der er et lille underskud, men alt i alt ser det fornuftigt ud.

 Børneprognoser
Labyrinten ca. 50 børn i indeværende år
Troldebo ca. 30 børn i indeværende år
 Status på opslag om ny leder
Stillingen slås op efter sommerferien.
Nyt fra Personalet.
Labyrinten – før-børnehavegruppen opløses, da der er nok dagplejere i området.
Rengøringen har været mangelfuld, fra leverandørensside, derfor ser vi frem til, at et nyt firma får
chancen.
Der er fra Vejle Kommunes side fokus på naturfagene i daginstitutionerne og skolerne.
Man sagde farvel til pædagogstuderende Stine og goddag til en ny studerende Karina.
Troldebo – Cykelprojekt sættes i gang igen
Kyllingeprojektet var en succes, børnene var glade for dem. Dette afsluttes nu og kyllingerne sendes
tilbage.

Alle tre årige skal sprog vurderes, det har vi gjort hele tiden – dette er bare et krav nu.
Minitroldeprojektet fortsætter
Vuggestuen begynder på ”hit med lyden”, som også kommer i børnehaven på sigt.
Nyt fra Forældrene.
Der arbejdes på nye garderober til Labyrinten – forældrebestyrelsen undersøger forskellige muligheder.
Der blev drøftet brugen af cykelhjelm, på initiativ fra forældregruppen.
Der er ingen regler på området fra kommunens side længere. Dog skal man bruge cykelhjelm når man
cykler på en tohjulet cykel i begge afdelinger.
I Labyrinten må børnene have deres egne cykler med og så skal man have en cykelhjelm med. Hvis man
bruger børnehavens tohjulede cykler, skal man også have cykelhjelm på og børnehaven har nogle man
kan låne.
I Troldebo har man ikke cykler med. Når der laves cykelprojekt og børnene skal have deres egne cykler
med, skal man også have en cykelhjelm med.
Forældrebestyrelsen og personalet anbefaler, at forældrene vender børnene til at bruge cykelhjelm når
man cykler.
Børnene må IKKE have hjelmen på under leg.
KAFFEPAUSE
Praktiske informationer:
 Aflysning af vores arbejdsdage
Forældrene har været meget effektive ved de tidligere arrangementer, så behovet er ikke tilstede på
nuværende tidspunkt. Arrangementet skubbes enten til efteråret eller til næste år, således der er reelle
opgaver at udføre.
 Ferie ugerne 28 og 31
Vi er i begge afdelinger i uge 28 og 31. der vil være 3-4 personaler om ugen i begge afdelinger, som
passer til det antal børn der kommer. Der er lidt flere børn i uge 31 og der vil begynde nye børn.
 Temadag for nye bestyrelsesmedlemmer.
Der er tilmeldt en fra bestyrelsen til et møde for nye bestyrelsesmedlemmer d. 12.6. på Gadkjærgaard.
 Foto
Forældrebestyrelsen har undersøgt mulighederne for en alternativ løsning til vores nuværende fotograf.
Forældrebestyrelsen ønsker en mere fleksibel løsning, hvor søskendefoto, billeder af børnene i miljøet etc.
vil være en mulighed. Vi arbejder videre.
Debatemner:
 Forslag til forældremøderne i september
Formanden kontakter Bredsten/Gadbjerg skole med henblik på, hvilke dage de planlægger
arrangementer, således vi ikke kolliderer datomæssigt
Tema for forældremøde tages som punkt på næste møde.
Nye datoer for bestyrelsesmøder.




Torsdag d. 23 aug. i Troldebo
Mandag d. 1 okt. i Labyrinten
Tirsdag d. 27 nov. I Troldebo

