bestyrelsesmøde mandag d. 9/9-19
afbud: Ane (kamills mor), Natasja (Theas mor), Jacob (Lui's far), Kasper og Lærke
1. infor fra ledelse:
Der er ansat en medhjælper i Elmedalen. Hun har køkke uddannelse, og er derfor blevet ansat en
for at varetage madordning og 18 timer som medhjælper.
Der er ligeledes ansat flere medhjælper og pædagoger rundt i de forskellige afdelinger.I elmedalen
er der en sygemelding pga. graviditet og der er blevet ansat en for hende
ledelsen er optaget af at få startet den nye ledelses struktur
2. Forældre møde bliver d. 30/10 hvor der kommer et kort oplæg om styrkende lærer planer.
3. Oplæg om venskabs familie fra Hanne og Mia, det vil der blive arbejdet videre med når den nye
bestyrelse træder i kraft.
4. Drøftelse af høringssvaret (Mi renskriver det og kan findes på Allerød kommunes hjemmside).
Der bliver lagt op til at ny ledelses strukturbetyder besparelse, hvilket bestyrelsen ikke er enig i.
Der skal søgeslæringspuljer (næste bestyrelse opfordres til at have fokus på dette)
5. evt.
- Næste bestyrelse skal havelavet principper. Kommer en fra kommunen og fortæller mere om
dette.
- Der er afholdt o spise aftene i langkæret, d andre afdelinger vil følge op på dette og få sat det i
værk. Der skal efterfølgende evalueres på dette
- Der er rotter i kokkedalen 11, det er overflade rotter som kommer fra skovene/markern. Vigtigt at
bruge legepladsen da dette vil skræmme rottern. der er ligeledes fjernet paller, sæt fælder op (hvor
børnene ikke kan nå dem), træ rampen skal væk (da de kan gemme sig derunder. Rikke har talt
med en mand i kommunen som har 15års erfaring med rotter oghan har forsikret hende om at de
ikk er farlige Spørg endelig hvis I har spørgsmål.
- Hjemmesiden bliver drøftet da den mangler at blive opdateret lidt, Hanne vil komme og hjælpe
Rikke med dette.
- Forældre i kokkedalen 7 har ytret ønske om der fremadrettet måske kan deles ud af de faste fra
andre stuer når en stue mangler fast personale i en længere periode. Der er blevet tænkt i det,
men muligvis ikke italesat daværende tidspunkt, det vil det blive fremadrettet.

