Bestyrelsen for
den selvejende institution
Rødding Børnehave
”Grankoglen”

8 oktober 2015

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde TIRSDAG Den 6. oktober
2015 kl. 19.00-21.00 i Grankoglen.
Fremmødte: Jette, Mariane, Betina, Karen, Axel, Kasper og fra dagplejen: Tina, Dothe, Ellen og
Charlotte
Afbud fra Rafael

1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
”Den bundne opgave fra Børne- og Familie udvalget: alle daginstitutioner
undersøger, hvordan forskellige modeller for fælles ledelse kan udnytte områdets
ressourcer endnu bedre i forhold til sparring, økonomi, faglig udvikling, åbning mod
skoler, og det øvrige lokalsamfund. Udvalget får en tilbagemelding fra
daginstitutionerne inden udgangen på 2015”
Vi havde en god drøftelse med repræsentanterne fra dagplejen. Vi nåede frem til at vi vil
samarbejde om fælles pasning i ferieperioder, samt faglig sparing om f.eks. børn med tale
vanskeligheder. Desuden er begge parter interesserede i fælles tema arrangementer. Vi aftalte
at mødes mindst 2 gange pr år til fælles orientering om temaplaner for bedre at kunne besøge
hinanden.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt uden bemærkninger

4. Formanden orienterer
Bumle vil blive fjernet så snart vejret tillader.

5. Lederen orienterer
Der arbejdes forsat med at indarbejde den fælles kultur i børnehaven, så alle forstår
spillereglerne. Der er kommet mange børn siden sommerferien, og der kommer stadig flere
til. Der er tryk på lige i tiden og Mariane undersøger den bedste måde at støtte personalet
med flere ressourcer.

6. Økonomi
Økonomien ser sund ud. Mariane har meddelt kommunen, at vi forventer at holde budgettet.
Der er ikke udsigt til %-nedsættelse af budgettet for Dagtilbudsområdet i næste budgetår.

7. Evaluering Hygge bygge dag

Tak til alle fremmødte. I gjorde en stor indsats. Det er vigtigt at vi fortsat støtter om disse
dage, da vi holder mange penge hjemme, som vi kan bruge på at udvikle vores børn i stedet
for at købe time eller nye materialer. Vedligeholdsarbejdet forlænger levetiden af borde og
bænke, legeredskaber mv. Vi holder også mange penge hjemme, når vi selv kan gå en tur
med buskrydderen. De penge vi sparer – veksler vi til varme hænder.
Bestyrelsen tilstræber bedre forberedelse af fremtidige arbejdsdage. Dette vil indebære
tidligere tilmelding og fordeling af ansvarsområder på arbejdsdagen, så vi kan komme i gang
fra morgenstunden.

8. Høringssvar
Taget til efterretning

9. Æblefestival 10/10
Bestyrelsen deltager på standen fra kl 10- 16. Der vil være mulighed for at konkurrere om at
lave den længste æbleskræl og tegne den flotteste tegning.

10. Dagsorden udvalgsbesøg 29/10
Børne og Ungeudvalget besøger børnehaven fra 16.30-17.30, og vi starter med en
rundvisning. Tema for mødet vælger vi selv: Lokal forankring. Vi vil selvsagt slå på alle de
kvaliteter børnehaven har, herunder den stærke lokale opbakning. Vi har en veldrevet
børnehave, som til fulde opfylder kravene fra Skive Kommune – det vil vi huske at minde
udvalget om.

11. Næste møde
Generalforsamling Tirsdag d. 3 november kl 1900 i Grankoglen – Vi opfordrer alle hjem til at
sende en repræsentant. Der bliver FRAMELDING via DayCare.
Hovedtema for Generalforsamlingen bliver den bunden opgave – (se punkt 2 ovenfor). I
sammenhæng hermed skal vi diskutere lokal forankring. Tænk over, hvad du har at byde ind
med for at fastholde pasning og skole for børnene i Rødding og omegn. Punkter, som ønskes
diskuteret på Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 30 Oktober via mail –
kjolesen@icloud.com

12. Evt.
Der var ingen punkter til eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Kasper Juhl Olesen

