Rødding Børnehave

”Grankoglen”
Referat bestyrelsesmøde i børnehaven Grankoglen torsdag d. 25/8 kl 18.30

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Orientering fra formanden
Intet at berette
3. Orientering fra lederen
a) Ny forvaltningschef pr 1. sept. Skole/ dagtilbudschef – Jens Kvist. Velkommen, vi
ser frem til et godt samarbejde.
b) Ferie afvikles. 19. sept er det overstået, så begynder afvikling af efterårsferie.
c) Tilkaldevikarer holder også ferie. Lotte Bundgård er trådt til som ny tilkaldevikar
under ferie, kurser ig sygdom
d) Betina Madsen starter som pædagog medhjælper pr 1. sept. Hun har timer i både
Spætte og Uglegruppen
e) Mariane redegjorde for sagsforløbet med Laila. Laila har opsagt sin stilling pr 30.
august.
4. Økonomi
a) Årsregnskabet 2015 underskrevet.
b) vi kommer ud af 2016 med et underskud i størrelsesordenen 30.000 - 50.000kr . Vi
har været voldsomt udfordret af langtidssyge meldinger, afskedigelse og nu en barsel
5. Madordning og køkkenbemanding
a) Ordningen er behandlet på et personalemøde, hvor et af forslagene har været at
pædagogerne har en dag på skift til at være i køkkenet. De 20 timer som nu ligger i
køkkenet ville blive brugt på pædagogtimer i stedet for.
b) Vi ønsker at fortsat at have frokostordning i børnehaven.
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c) Skal stillingen genbesættes, skal det være den rette person – én som brænder for at
lave mad.
d) Beslutning: stillingen slås op med ansøgningsfrist 18. september, sættes op i
Brugsen og måske på Spøttrup Ugeavis
6. Høringer
Der var ingen
7. Generalforsamling tirsdag d. 4/10 kl 19.00
Går du med et lille bestyrelsesmedlem i maven og kunne du tænke dig at være med til
at føre børnehaven ind i VSD, så stil op til valget. Vi skal have valgt 3 nye
medlemmer
8. Torvemarked 10. september.
Børnehaven kan ikke stille mandskab, så vi melder afbud.
9. Hygge bygge dag 11. september.
a) Jette og Gitte stiller op fra børnehaven.
b) Betina er den tydelige voksne. Der kommer seddel op i garderoberne med opgaver,
som I kan melde jer på. Der er en del tømmerarbejde, noget gravearbejde, og hvis
vejret holder, skal vi også i malertøjet.
10. Eventuelt
intet

