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Forældrebestyrelsesmøde den 12. januar 2017 kl. 19.15 til kl. 21.15
Deltagere:

Marlene Svendsen, Sandra Vinther, Helene Madsen, Anette Strøm, Susan Poulsen,
Anja B. Andersen og Maja Lunnemann.

Ordstyrer:
Referent:

Maja
Anja

Fraværende: Helene og Sandra
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

Siden sidst med stort og småt fra vuggestuen og børnehaven. Anja har været på
fastlandet i forbindelse med ansættelsen af en ny kommunaldirektør, som en del af
udvalget. Vi har været til første møde omkring ny organisering af Børne-/unge området og
arbejdet med Brain storm om ledelsesprofil (Susan, Anne og Maja) – næste møde er d. 14.
feb.
Ledermøde: kort info fra Maja. PAU- elev Amanda kommer i 6 mdrs. praktik fra 24.
januar. Hun skal være i vuggestuen.
Stillingsopslag på ny madmor til børnehuset er genopslået op, med frist 16. jan. og
samtaler 18. januar. Vi har løst opgaven midlertidigt med Janni Høegh som fungerer som
vikar indtil vi får ansat. Årets børn 2016 på besøg plus fotografering til avisen.
Timefordeling.

Børn/unge mødet: Maja og Susan orienterede om mødet omkring ny organisering. Det
havde været et godt og konstruktivt møde, hvor der b.la. blev arbejdet hen imod en
ledelsesprofil på den nye leder af Børne/unge området.
Ledermøde: Maja orienterede om hvad der rører sig, bl.a. skal kommunens
beredskabsplan revideres, herunder sundhedsberedskabsplan.
PAU: Vi byder Amanda velkommen. Vi glæder os til, at få hende som kollega igen.
Madmor: Der er kommet nogle ansøgninger til stillingen, - vi gennemlæser mandag
når fristen udløber. Der vil blive afholdt samtaler 18/1. Susan deltager i samtalerne fra
forældrebestyrelsen.
Timefordeling: Maria er blevet forlænget 2 måneder til og med 31/3. Karina er kommet
på 32 timer. Sys har opsagt sine 20 pædagogtimer pr. 1/5-17. Sys fortsætter herefter
som talepædagog.

Børnehaven/Vuggestue: Der kommer 3 nye børn til vuggestuen 15. feb., 1. marts og 15.
marts. 1 barn rykker til Mariehøns-gruppen pr. 16. jan. 1 barn stopper i børnehaven pr. 15.
feb. og næste skolestart er 19. april, hvor 4-6 børn skal afsted.

2. Hvad arbejder vi med i tiden? - aktiviteter: Glød og flamme, motorik inde, ler, ture,
”sikkerhedsugen”. I vuggestuen holder vi fælles samlinger med sang og højtlæsning m.m.
Mariehøns og Humlebier…der arbejdes færdig med ”mig og min familie” og så køres der
små børn ind løbende. - personalet: revidere planer og politikker, årsplan m.m., vi læser
pt to fagbøger for at styrke fælles gods: Skæld mindre ud og Kom ind i legen.
Glød og flamme: Vi har igangsat Glød og Flammen. Det er et program om ild og brand
fra Børneulykkesfonden. Følg med på tavle, hvor der ophænges de plancher børnene
gennemgår.
Sikkerhedsugen: Vi har bestilt endnu et materiale fra Børneulykkesfonden. Formålet
er at lære børnene, hvordan de begår sig sikkert og undgår ulykker.
ABC: Det er et projekt for børn og personale, som kører på landsplan og som
Børnehuset har valgt, at deltage i. Projektet handler om mental sundhed, om at have
det godt med sig selv og andre. Laila (vores jordmor og sundhedskoordinater) er
koordinator. Hun vil komme et par gange i Børnehuset og igangsætte projektet.

3. Sociale medier: Vi er nu kommet på Intra net. Bjarke har lagt op til et lille kursus så vi
kan lære mere om at betjene det. Så får vi et lukket forum, fremfor på en hjemmeside på
internettet, og vi kan bedre dele billeder m.m. Men vi skal alligevel have form for politik.
På hjemmesiden er der regler vi kender ok. Når forældrene filmer eller fotograferer til fx
fastelavnsfest, hvad må man så gøre med disse fotos? Hermed oplæg til diskussion der
kan føre til retningslinjer vedr. brug af intra.
Børnene er lagt på Intra. Vi orienterer forældrene, når der kan logges ind og vores
”side” er igangsat.
Til forældremødet i marts vil vi b.la. snakke om Intra og etiske regler på nettet.
4. Eventuelt.

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde:

Mandag d. 27/2 -17

På bestyrelsens vegne Maja Lunnemann

