Referat
Emne: Forældrebestyrelsesmøde Molevitten
Dato:Tirsdag d. 8. december 2020
Varighed: 16:30 - 18:00
Formål / Agenda:
- Konstituering og datoer i kalenderen for det næste års møder
- Orientering om udarbejdelse af den styrkede læreplan
- Bestyrelsens principper
- Orientering om processen med madordning
- Fokuspunkter fra bestyrelsen
- Kapacitet i Lynge
- Evt.
Mødeleder: Rikke
Referent: Siv
Lokation: Elmedalen 2C

Tilsedeværende:
Forældrebestyrelsesrepræsentanter:
Gunhild, Anne, Line Winther, Katja, Line
Staunstrup, Line Hvass Larsen, Hanne.
medarbejderrepræsentanter:
Rikke, Tanja, Siv

Dasgsordenspunkt

Opsummering

Konstituering og datoer

Forkvinde: Line Hvass Larsen
Næstforkvinde: Gunhild
Medlem: Anne
Suppleanter: Katja, Line Winther, Line Staunstrup, Hanne
Hanne bliver i bestyrelsen indtil hendes søn begynder i skole –
primært for at videreformidle viden, men også for at overdrage
bestyrelsens projekt omkring venskabsfamilier.
Der ligger allerede nu nogle overvejelser ift om der skal være en
tilstede som repræsentant for projektet ved familiernes første møde
for at facilitere og dermed give et godt afsæt for projektet. Erfaring har
været at nogle familier ikke er nået til at mødes efter de er blevet
sammensat.
Datoer for bestyrelsens møder i 2021 16:30-18:30
24. februar 2021 – Kokkedalen 7
27. maj 2021 – Kokkedalen 11
13. september 2021 – Langkæret 66
Sidste dato er åben og planlægges senere.

Orientering om
udarbejdelsen af den
styrkede pædagogiske
læreplan

Den styrkede læreplan skal ligge klar den 1. marts 2021 og skal
godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen vil få den tilsendt inden mødet
i februar så den kan godkendes ved mødet den 24. februar 2021

Bestyrelsens principper

Den nye bestyrelse er blevet opfordret til at se på principperne, der er
blevet udarbejdet og som ligger på hjemmesiden.
Vi kigger på principperne på mødet i februar ift hvad vi i bestyrelsen vil
arbejde videre med.
Der spørges til om der kan linkes til det oprindelige dokument via
forsiden, da billedfilen er for pixileret til at man kan læse, hvad der står
– Siv har ordnet det.

Orientering om
processen med
madordning

Der er stemt for fuld forplejning i alle vuggestuerne i Lynge.
Det skal politisk besluttes om køkkenerne i klyngen skal ombygges til
at kunne håndtere fuld forplejning eller om maden skal leveres udefra
som i Elmedalen. Der spørges ind til hvordan det fungerer i Elmedalen
– Tanja fortæller at det har været en positiv oplevelse og at maden er
lækker og børnene godt kan lide den. Under alle omstændigheder
skal der ansættes personale enten fuldtids køkkenpersonale eller
kombi stillinger alt efter hvad der besluttes politisk.
Bestyrelsen giver udtryk for at de ønsker at udarbejde en folder om
madordningen til de fremtidige afstemninger, så de bedre kan
orientere forældrene.

Fokuspunkter fra
bestyrelsen

Kapacitet i Lynge

Evt.

Hanne (Langkæret 66) orienterer om bestyrelsens arbejde med at
skabe venskabsfamilier. Projektet er udfordret af corona, som gør at vi
ikke kan ses på kryds og tværs. Så snart det er muligt igen, tager vi fat
på at få orientereret alle familier om muligheden for at få knyttet
venskabsfamilier.
Line Staunstrup (Kok 11) ønsker fokus omkring legeplads og udeliv.
Line (Elm 2C) spørger til en velkomstfolder, der ligger en på vores
hjemmeside, som vil blive revideret.
Rikke orienterer om at der flytter mange børnefamilier til Allerød, og
også til Lynge. Vi gør i Lyngeklyngen hvad vi kan for at skabe pladser
til de børn der flytter til og ønsker plads i afdelingerne, det medfører at
der i perioder vil findes kreative løsninger, ophæng af flere
garderober, og ansættelse af personaler tilsvarende antal børn. Vi ser
på at låne lokaler i lokalområdet, det kan være lokaler på skolen,
dagplejens legestue, skovgruppe etc. Alt sammen foregår i samspil
med forvaltningen. Et politisk ønske er at børn så vidt det er muligt
hører til i deres lokalområde, og kan få pasning der.
Line (Kok11) stiller som forslag at Kokkedalen 11s legeplads bliver
opdelt af et hegn. Forslaget tages videre til dialog på
bestyrelsesmødet i februar

