Bestyrelsen for
den selvejende institution
Rødding Børnehave
”Grankoglen”

24. november 2015

Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde
TIRSDAG Den 24. november 2015
kl. 18.30-20.30 i Grankoglen.
Fremmødte: Karen, Camilla, Betina, Jette, Mariane
Afbud: Rafael
1.

Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse af punkt 6 – “Tilbud på opsætning af legepladsudstyr”
2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt
3.

Formanden orienterer

Årsmøde om den sammenhængende børnepolitik i Skive. Gruppearbejde på
tværs af institutioner vedr. Visionen og værdierne for og i den
sammenhængende børnepolitik. Politiken kommer i høring.
4.

Lederen orienterer

Den nye hjemmeside giver udfordringer, men der arbejdes på sagen. Den
nuværende hjemmeside lukkes 31 dec. Den nye skal være i luften 1 Jan –
2016.
Randi er ansat på 31 timer i hele 2016. Laila er sat op til 23 timer indtil 30/6
pga flere børn og mere mad. Den nye praktikant har været på besøg. Pia
starter d. 1 december – ansat på 30 timer. Vi glæder os til Pia starter.
5.

Økonomi

Vi har brugt 80% af budgettet på nuværende tidspunkt. Det betyder vi
kommer ud af året med et større overskud end krævet af kommunen. En del
af overskuddet vil blive i 2016 blive ansøgt om at få frigjort opsætning af de
legepladsredskaber, som vi har arvet fra Sanglærken. Desuden vil vi lave
afskærmning mellem grupperum og køkken da både Laila og
pædagoger/børn forstyrrer hinanden.
6.

Tilbud på opsætning af legepladsudstyr

Gennemgang af processen for udarbejdelse af kravspecifikation samt
udvælgelse af leverandør.
Arbejdsgruppe nedsat bestående af Karen, Jette og Mariane til at arbejde
videre med oplægget.
7. Opsamling på Generalforsamling samt påbegyndelse af høringssvar på
Den bundne opgave: 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
På trods af et meget lavt fremmøde – kun 8! hjem repræsenteret foruden
bestyrelsen havde vi et godt møde. Ud af 40 hjem til et møde, hvor der var
mødepligt, er det et meget skuffende fremmøde og for lidt engagement. Kun
2 forældre havde meldt afbud – tak for det.
Mødet handlede om at sikre børnehavensfremtid
9.

Næste møde

Mandag d. 7. dec kl 1900.
10. Evt.
Der er ro på i børnehaven. Regler og rammer er godt på plads. Den ekstra
indsats har båret frugt.

