Bestyrelsen for
den selvejende institution
Rødding Børnehave
”Grankoglen”

4. juli 2016

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde
mandag Den 4. juli 2016
kl. 17.30-21.00 i Bumle.
Foreløbig dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
a. Referat godkendt

3. Formanden orienterer
a. Formanden har deltaget i personalemøde for at redegøre for processen omkring
ansættelsen af nye medarbejdere og ansvarsområder I forbindelse med ansættelse og
afskedigelse. Et forløb sættes i gang for at forbedre kommunikation, samarbejde og
gensidig forståelse af ansvarsområder i børnehaven.

4. Lederen orienterer
a. Er dækket under de andre punkter

5. Økonomi
a. Vi er lidt foran på forbrug, men vi har betalt regninger for hygge bygge dag, fald sand
og stenmel. Desuden har vi betalt for legepladsen.
b. Refusion for Randi og Trine kommer i løbet af 2016
c. Forventet underskud i udgangen af 2016 ligger på ca. 50-75.000. Grundet mange
vikarer.

6. Høringssvar
a. Vedr forslag om ny ressourcetildeling og organisation
a.Beskrivelsen er uigennemskuelig. I Grankoglen er de 2-sprogede som oftest børn
af landbrugsmedhjælpere og ikke flygtninge. Det betyder, at de børn vi får har gået
i dagpleje, og det er derfor tvivlsomt om der vil komme penge til Grankoglen.
Hvis der kommer penge bør vi ikke skulle aflevere til Skivehus skole, da børnene
ikke vil blive omfattet af deres tilbud. Bestyrelsen tilslutter sig medarbejdernes

høringssvar.
b. Bestyrelsen tilslutter sig medarbejdernes høringssvar

7. Legeplads status
a. Ny legeplads er godkendt. Dog skal vi have fundet ud af beplantning på jordhøj ved
rutsjebanen så den kan tages i brug

8. Evaluering af Hygge Byggedag 29/5
a. Betina har lavet en liste over ting der skal ordnes til september.
b. Fantastisk dag vi havde, der blev lavet en masse.
c. Ny dato for hyggebygge i 11 september kl 09.00.

9. Næste møde
a. 25 august kl 18.30 i Grankoglen.
b.

10. Dato for generalforsamling 4 oktober kl 19.
a. Har du lyst til at indgå i arbejdet med at sikre den bedst mulige overgang til VSD? Der
er valg til bestyrelsen, og vi skal bruge i hvert fald 2 nye ansigter i bestyrelsen.

11. Evt.
På bestyrelsens vegne
Kasper Juhl Olesen

