Bestyrelsen for
den selvejende institution
Rødding Børnehave
”Grankoglen”

29. februar 2016

Referat ordinært bestyrelsesmøde
MANDAG Den 29. februar 2016
kl. 19.00-21.00 i Grankoglen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste
Godkendt
3. Formanden orienterer
Ingen kommentar i denne omgang - Lige kommet tilbage fra ferie.
4. Lederen orienterer
- Arbejdsmiljø: Personaleændringer, mange sygedage/sygemeldinger, nye medarbejdere (Lotte,
studerende, Annette), nye børn er startet. Kort sagt har personalet været udfordret de seneste 3 måneder.
Der har været mange vikarer. Det er alt sammen noget der påvirker voksne og børn.
- Nye projekter: Skive plus-model i samarbejde med familieafdelingen
- Ny sagsbehandler - maks 25 sager. Hun deltager på P-møder.
- Nyt barn der har brug for særlig opmærksomhed - type 1 diabetes.
5. Økonomi
Vikarforbrug : 21.000 Januar og 20.000 Februar - Vi skal have fundet en bedre løsning, så vi ikke bruger
så mange penge på vikartimer.
- Madspild? Kan vi finde andre løsninger ift. Vores madpolitik. Bruger vi pengene rigtigt?
6. Høringssvar
- 29/3-16 Vi skal give svar på hvilken model vi vil arbejde på fremadrettet.
- Vedtaget: uændret ledelsesstruktur i område 5 - Udvalget ønsker forbedret samarbejde i område 5.
- Vi får ikke lov til at udfordre VSD konstellationen = Uændret ledelsesstruktur
- Der ønskes en bevarelse af Grankoglen, men der opfordres til et samarbejde med VSD.
- Vi overvejer meget at indgå samarbejde med VSD. Det giver mest mening og sikkerhed for Grankoglen.
15-16 måneder til at indgå drøftelser med skole.
7. Legeplads
Opstilling af ting på legepladsen
- Kontrakt vedr. Legeplads - 64.000kr
- Opsætning i slutningen af Marts

- Vi vil gerne have en svævebane!
8. Børn på legepladsen uden voksen
Vi kan sammenslutte i bestyrelsen at børnene godt må komme ud uden en voksen. De voksne vurderer
hvilke børn der kan magte det. Der skal meldes ud til forældrene.
9. Kostpolitik
Grankoglens kostpolitik: Sidst revideret i 2012. Gør vi det der står på hjemmesiden? Specifikke regler
ift. Kost.
Grankoglen ønskede i sin tid ikke en sukkerpolitik
Drøftes det på personalemøde og evt. Et forældremøde
10. Hygge bygge dag
29/5-2016 kl. 9.00
11. Personalesituation
Status på Randi: sygemeldt 8 uger nu - eventuel opereres for diskos. Marianne skal have samtale med
Randi og hvad der skal ske fremadrettet. Den nuværende situation er ikke holdbar for hverken børn eller
voksne.
12. Næste møde
11/4-2016 kl. 19.00
13. Evt.

