Generalforsamling i Grankoglen
Generalforsamling blev afholdt i overensstemmelse med gældende regler
1. Ordstyrer
- Betina
2. Referent
- Rafael
3. Formandens beretning
- Vi skal til at indgå samarbejde med VSD. Vi vil gerne flyttes ind i VSD med
Tumlegården.
- Børnetallet er primært årsagen til sammenlægningen med VSD i 2017. Det kan betyde
ændringer på ledelsesdelen, men forhåbentlig ikke ift. Personale.
- Afsked med Randi og Laila L
- Det har været et hårdt år for personalet – meget sygdom og en barsel.
- Der er styr på flytning af sager fra sanglærken – Legeplads OK!
- Støtteforeningen – TAK for hjælpen med bl.a. Disneyaften og tur til Viborg legeland.
- Kommunen vil gerne skære ned for de administrative enheder. Vi skal mødes med
VSD’s ledelse i om samarbejdet.
- Vi er på opdagelse i hvordan vi kan bevare vores værdier og pædagogik, når det
kommende skolebestyrelse får mere indflydelse.
- Tumlegården er blevet pålagt, at indgå i samarbejde med VSD.
- Tumlegården har søgt om nye lokaler/bygninger tæt ved skolen/pulsen.
4. Regnskab 2015-17
- 2015 – Overskud på ca. 2-5%
- Overskud fra 2014-2015 var på 84.808kr
- Budget 2016 – nedskæringer 0,5%
- Vi skal finde lokale løsninger på at fastholde børnene i lokalområdet.
- Legeredskaber fra sanglærken 75.000kr
- Fortsat 3 Indsatssområder
- Budget 2017 – Puljen til fælles formål er skåret væk.
- Der kan pr. 1/7 2017 ikke søges om skoleudsættelse mere
- Budgetteret til 38 børn, men det forventer vi ikke at kunne holde desværre!
5. Hvordan kan børnehaven få mere opbakning til arrangementer?
- At der er en bedre kommunikation mellem afsender og modtager – altså børnehaven og
forældrene. SMS fungerer rigtig godt!
- Evt. Hvis der er en digital tilmelding, hvor man kan krydse ja/nej?
- Forældreaften med skovtrolde fungerer rigtig godt! Det betyder meget for det sociale.
- Hyggebyggedagene har også stor effekt. Vi kommer hinanden ved på en anden måde.
- Ejerskabet er altafgørende for væksten og sammenholdet.
- Hvad synes forældrene om dagligdagen?
- Mor: Synes der mangler information om hvordan det går med mit barn
- Mor: Synes det er nogle gode voksne, som hendes dreng er tryg ved.
- Mor: Synes bhv. Kan blive bedre til at informere om eks. Vikarer eller studerende som
starter i huset.
- Far: God oplevelse at komme ind i huset. Der er som regel tid til en snak og der bliver
altid sagt godmorgen.

-

Mor: Bedre kommunikation – Hvem er i huset?
Mor: Vi skal fokusere på de ting som fungerer
Far: Det vigtigste er om vores børn kan lide at være i børnehaven og trives.
Det er vores børnehave og det skal den kommende bestyrelse forsætte med at
arbejde på!
6. Valget
- Betina, Karen og Rafael træder ud af bestyrelsen
- Man er valgt ind i to år (Tag dog forbehold for at vi træder ind i VSD)
- Sara, Anne og Birgitte i bestyrelsen – Kevin og Sussi som supp.
- Hvordan sikrer vi de to-sprogede? (Det tager vi op i bestyrelsen – kan vi presse
politikerne)?
7. Indkomne forslag til åbningstider
- Har I tilmeldt barn i alternative perioder så HUSK at afmelde hvis I ikke kommer !!
- Mor: 15 min mere om Fredagen evt?
- Medarbejderne skal kunne komme afsted til tiden!
- Far: Tage 5min fra mandag til torsdag og flytte til fredag eftermiddag?
- Mor: Indsamle information om hvad forældrenes behov er (Udfylde skema)? På den
måde kan vi kortlægge hvor problemet er størst.
- Far: Vi har alle forskellige behov. Spørgeskema vil kunne afklare problemet.
8. Evt.
- Støtteforeningen – I starten af 2016 beholdning på 7200kr og slutningen af 2016 på
7800kr.
- Pengene er gået til: Durup svømmehal, Tryllekunstner, Cykelløb, Skovle/koste, Bussen
til Viborg og Disneyaften!
- E-mail på støtteforeningen kan findes på daycare

Fremmøde: 27 i alt heraf 5 medarbejdere fra børnehaven – Tak for en god aften!

