Bestyrelsesmøde torsdag d. 30/9 - 2021
Klokken 16.00 - 18.00 i Børnehuset
Til stede: Lisa, Rebecca, Sanne og Ane
Referent: Ane
1. Nyt fra Lisa og personalet (Lisa og Nette)
- Byggeri & m2:
Byggeriet er udskudt pga. prisstigning for materialer. Inden starten af næste
skoleår skal der være en løsning, da skolen selv skal bruge lokalerne
(Naturhulen).
Der forhandles med kommunen om lån til byggeriet og mulighederne for
indkøb af egnede pavilloner som midlertidig løsning undersøges.
Der er bevilget penge til at forbedre køkken- og toiletforhold. Processen går i
gang snarest.
-

Temauge om brand var en stor succes, og bliver en tilbagevendende
begivenhed hvert år i uge 40.

-

Høstfesten blev afviklet med et fint overskud.

2. Loft og venteliste i Børnehuset (Rebecca)
-

Regler for tildeling af pladser skal være helt klare og bør være tilgængelig på
hjemmesiden. (Lisa)
De nuværende årgangsstørrelser er passende ift. rammerne.

3. Køns- og gruppeopdeling (Alle)
-

Der blev talt om hvilke gode aktiviteter, der er omkring kønsidentitet og
hudfarve. I personalegruppen tales der i dagligdagen om, hvordan børnene
mødes, hvilke ord der bruges om udseende, hudfarve osv.

4. Punkter og dato for næste møde
Temaet for næste møde er skærmbrug.
Mødet ligger torsdag d.11.11. kl.16-18.
5. Eventuelt
-

Det blev foreslået, at der arrangeres forældrekaffe i de forskellige grupper to
gange om året f.eks. ved afhentning mellem 14.30-15.30. Arrangeres af
forældre, som sørger for kaffe og kage. Første gang i foråret 2022.

-

I foråret afholdes forældremøde for alle forældre uden børn, med deltagelse
fra leder og personale.

-

Der arrangeres arbejdsdag for børnehuset d. 6. november, da der er brug for
at få igangsat en række projekter/forbedringer. (Lisa indkalder)

-

Der udarbejdes årshjul for arrangementer i børnehuset for at skabe overblik.

-

Tidligere lagde Grethe referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Det
undersøges hvem der kan gøre det nu. (Rebecca)

