Referat bestyrelsesmøde d. 8. januar 2019

Fremmødte:
Mangler jakob, Hanna og Ida girafstuen / Trine, Elias girafstuen

Julehygge arrangementer er gået godt og hyggeligt i alle husene.

Spiseaftner, sommerfesten og julehygge igen dog vil spiseaftnen kræve mange resurser i mandskabs timer.
Spiseaften kunne evt. være uden alt personale så forældre bedre kan snakke sammen.
Spiseaften hvordan og hvor ledes. Kunne evt. være efter første skolehold er startet så alle nye forældre
bliver introduceret for forældre og husene. Og evt. holdes efter sommerferie

Spiseaften bliver afholdt september dato findes rundt i de forskellige huse.
Bestyrelsen er god!
Billeder på hjemmesiden af bestyrelsen med navn, hus/stue, barn/børn

Børneområde 2019fra Allerød Kommune bliver implementering af de nye ting bla. fyrtårnet kurser til alle
medarbejder og div andre kursus fra 2018.
1 april kommer første hold i minisfo i Åkanden, 38 børn.

Mandlige pædagog Jonas fra Kokkedalen 7 er stoppet og Hanne fra kokkedalen 11 er ansat i stedet for.
Caroline er fortsat syg grundet graviditet.

Nyt kryberum ved Elmedalen huset grundet om rokering af vuggestuebørn, Lågen ved Elmedalen skal
finjusteres og der er oprettet en sag.

-Ny Ledelses struktur i Allerød Kommune:
Omstrukturering mangler konsekvenser for de 3 muligheder der er og vælge i mellem, model 1 er som det
ser ud i dag og er ikke en der kan vælges.
Svært og vælge ud af de 2 sidste muligheder da der umiddelbart mangler timer et sted.
Høringssvar – der mangler oplysninger økonomien og timer

Jakob prøver og skrive nogle ord angående høringssvar bliver sendt til alle for respons inden d. 16.

Teammøder.
-Børne/unge politik

-Bestyrelsesarbejde
Positivt overrasket og meget oplysende.
Meget med principper uenighed om på skrift eller ej.
F.eks. huset er sukkerfri men kan brydes nogle gange ved f.eks. strandet på vej
hjem fra et sted
Principper eller regelsæt
Tilbud fra en konsulent gennem Rikke med at komme ud og give bedre gennemgang af principper eller
regelsæt. TILBUD ACCEPTERET og evt. om hun har en grundform vi kan bygge videre på.

-Sprog
Desværre ingen forældre med men taleren gjorde pædagoger meget fokus på sprog
udviklingen for børnene især for vuggestue børne. Meget socialt sammenspil i forhold til
hende der var ude på forældremødet tidligere i 2018. Der var bla snak om multifarvet
tæpper og enkelt farvet tæpper hvad der gav mere stille leg.
Opspore problemer i så god tid som muligt
Hjælpe til hos forældre uden det virker som angreb
Der er ikke problem børn men vanskelige omgivelser
Jo før man kan få rettet ind jo bedre bliver det i fremad rettet.

Skabe relationer mellem ny tilflyttet og ”gamle” fra husene.

Temamøder i 2019
22 januar - digital dannelse 1730-2100
26 februar – FN

Holder fast i tidligere valgte udvalg fra tidligere bestyrelsesmøde.
Evt et festudvalg til arrangementer.Bestyrelsen hjælper mere til de arrangementer og der bliver skrevet

rundt til alle forældre angående hjælp til forskellige ting.
Medarbejder spørger bestyrelse om hjælp og bestyrelse tager beslutning om støtte fra forældre
Madordning
Større tilskud til madordningen
Stor mangel på info angående oprydning og hvilken mad.
Evt madudvalg?
Bliver taget hurtigst muligt efter svar fra Rikke har snakket med Lisbeth.

Frugt snakkes der om næste møde.

