Rødding Børnehave

”Grankoglen”
Referat fra bestyrelsesmøde d. 7/12 2015
TILSTEDE: Alle bestyrelsesmedlemmer og leder
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Formanden orienterer
Formanden har udfyldt høringssvar
Lederen orienterer
Juleferie: 16 børn tilmeldt de 3 dage op til JUL
Mariane har forhørt om vi kunne lave fælles pasning med Tumlegården? (Onsdag)
Men de har 15 15 børn tilmeldt i Tumlegården.
Vi kunne også spørge dagplejen? Men det er generelt store børn der er tilmeldt, så vi satser
på Tumlegården eller laver egen pasning
Politisk udvalgsmøde: Skoledelingen i Ramsing lukkes ved udgangen Junli 2016
Resen: fald i børnetal i Special børnehaven --> 2016 kommer børnetallet under 12, som er
minimumsnormering, men man ønsker at bevare tilbuddet
Sprogskole lukkes --> Paletten overtager de tosprogede
Oddense: Opgiver frokostordning fra 30 juni fordi det er en USFO
Økonomi
Forbrugt 88,8% December
Vi har brugt størstedelen af vores penge på løn, men der har været mulighed for
pædagogerne at købe nye ting til dagligdagen. Vi afslutter 2015 med større overskud, men
har planer at søge om frigørelse til etablering af legeplads og køkken
Hedemarken har investeret i en 9 personers bus. Den kan vi leje her i Grankoglen. Vi skal
have undersøgt pris.
Status på hjemmeside
Marianne undersøger eventuel overskrift "Grankoglen" og får redigeret logoet, så det passer
farvemæssigt.
Høringssvar "Sammenhængende børnepolitik 2016-2020
Politikens form - en hjemmeside: evt. Printvenlig (Ejerskab over handleplaner, de skal kunne
udfyldes og opdateres i de respektive institutioner). Vigtigt at handleplanerne kan udfyldes
decentralt.
Værdier og vision kan vi godt se mening i. Taget til efterretning. Men hvordan bliver det ført
ud i praksis, så det giver ejerskab i den enkelte institution?
Tages også op til MED møde
Legepladsudbud
Miniudbud: 14 dage til at virksomhederne bliver informeret. 12/1 besigtigelse af
legepladsen. 2/2 Stiller vi forslagene op.
Marianne underretter Keld ( Indkøbsafd.)om tiltagene og ændringerne i Miniudbuddet
Opsætning af skilt
Sættes op mellem jul/nytår --> Karen undersøger hvem der kan gøre det.
Den bundne opgave
Kasper tager stikord og redigerer efterfølgende Den bundne opgave "Høringssvaret"
www.grankoglen-roedding.dk

Borgen 4B, Rødding

7860 Spøttrup

E-mail: mpkr@skivekommune.dk

Tlf. 9915 6180/ 9915 6182
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Næste møde
14/1 kl. 17 i Sallinghallerne ( fremlæggelse af Høringsvar til Den Bundne Opgave)
Fyraftensmøde mandag D. 25 januar 17-18 ( hvordan gik det i Salling Hallerne)
Bestyrelsesmøde D. 25/2 kl. 19-22
Evt?
intet

Referat ved Rafael

