Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den
23. 8. 2018 kl. 18.30 – ca. 21.00 i Troldebo

Nyt fra ledelsen
 Børneprognose resten af året.
Troldebo har fået flere børn i vuggestuen, og der ventes flere. PT har vi
28 børn og 8 i vuggestuen. I december 31 i børnehaven og 10 i
vuggestuen.
Labyrinten er pt 40 børn og i december 41.
Der er generelt set en optimise i forhold til prognoserne, det ser væsentlig
bedre ud end før sommerferien.
 Dialogmøde med børne- og familieudvalget.
Formanden deltager med Jette
 Sygefravær
Der har tidligere været et meget lavt sygefravær, der har vi ligget i den
grønne zone. Vi ligger stadigvæk fint, dog er vi kommet op i den gule
zone.
 Garderober til Labyrinten – hvor langt er vi.
Der er indhentet tilbud til garderober. Der indhentes flere tilbud.
Processen fortsætter.
 Invitation til Fyraftensmøde (se vedhæftede invitation)
Anders, Alice, Tanja og Casper deltager sammen med hele
personalegruppen.
 Status på opslag om ny leder
Stillingen er ikke slået op, og det bliver den ikke lige foreløbigt, besluttet
fra forvaltningens side. Det er besluttet at vente med at slå den op, da
den har været slået op en gang, og det frygtes, fra forvaltningens side, at
den risikerede at drukne i de mange andre jobopslag. Rune deltager ved
næste møde, hvor det tilstræbes, at der tages stilling til opslag eller
sammenlægning. Forældrebestyrelsen afventer Rune og forvaltningens
beslutning.

Tid i min.

Beslutning

Ansvarlig
for emnet

Debat

Emne

Orientering

Ordstyrer: Anders Baunbæk Lindskjold
Referent: Casper Holm Christensen

 Andet
Vejle kommunes forsikringsselskab forlanger mere sikkerhed omkring
vores affaldsbeholdere, for at minimere risikoen for påsatte brande.
Det betyder at affaldsbeholdere skal forefindes i et aflåst rum/skur.
Det kan nemt laves i Troldebo, mere problematisk at finde pladsen i
Labyrinten.
Vi får ingen studerende, når vi siger farvel til Karina – derfor skal der
findes en medhjælper i en tidsbegrænset stilling.
Der er søgt en person til jobtræning i både Troldebo og Labyrinten – hvis
jobcenteret har en, tager vi gerne imod
 Budget
Vores budget ser rigtigt pænt ud, og vi har derfor råd til at ansætte en
medhjælper
Nyt fra Personalet.
Troldebo – Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. Der er kommet
flere børn til.
Labyrinten – De er kommet godt i gang. Det er spændende med nye
grupper, hvor hierkiet skal fastsættes. Der har været bufferbustur til Kvie
Sø, Brejning strand og Randbøldal museet.
Nyt fra Forældrene.
KAFFEPAUSE
Praktiske informationer:
 Foto – hvor langt er vi ?
Forældrebestyrelsen tager fat i fotografen, og finder en ledig dato til
Troldebo og Labyrinten.
Der bliver ikke søskende fotografier i år.
Debatemner:
 Forslag til forældremøderne i september/oktober
Anders kontaktede skole i forhold til møder, således de ikke kolliderede
med vores møder. Skolelederen ville vende tilbage med svar efter
sommerferien – vi afventer stadigvæk.
Forslag til datoer
4/10 – Troldebo fra 16.30 – 18.30 således man kan nå hjem og putte
børn
8/10 Labyrinten fra 16.30 –18.30 som ovenstående
Anktiviteter kunne relatere sig til årstiden evt. Græskar pyntning etc.
Det blev diskuteret om det skulle kaldes sensommerfest i stedet for –
pølsevogenen kunne være en mulighed.
Poster med aktiviteter kunne være en sjov mulighed.

Personalet planlægger og melder tilbage i forhold til hjælp fra
bestyrelsen.
 Hvad gør vi i forhold til vores situation omkring ny leder.
Punktet udsættes til næste gang, da Rune deltager ved det næste møde.
 Hvad vil vi gerne arbejde med det kommende år.
I 2019 skal der arbejdes med den nye læreplan, med blandt andet
forældreinddragelse.
Forældrebestyrelsen ønsker at inddrage forældrene meget mere og vil
have det som fokuspunkt i fremtiden.
Ønsket bunder i et lavt fremmøde til diverse arrangementer, bort set fra
arbejdsdagen.
Det blev i forældrebestyrelsen diskuteret, hvorvidt forældrene kan og bør
involveres mere.
Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag d. 1.10.2018 kl. 18.30

EVT.

Sæt kryds i kalenderen.
Troldebo d. 4. oktober sensommerfest med hele familien.
Labyrinten d. 8. oktober sensommerfest med hele familien.

