Bestyrelsesreferat af bestyrelsesmøde d. 16. maj 2018.

Referat fra sidst godkendt.
Nye medarbejdere i Molevitten. Pædagogmedhjælper Pernille Kokkedalen 11, pædagog Frederikke
Kokkedalen 11 Samt pædagog Trine afdeling Elmedalen 2C.
Økonomi. Rikke orienterede om ny lønsumstyringsmodel.
Rikke orienterer omkring medarbejdersituationen, der bliver spurgt til børnetal. Ifølge prognose skal der
opnormeres i 2019 i Lynge.
Nyt fra forvaltningen. Rikke orientere omkring besøg af formandskabet i Hoved MED i Molevittens MED
udvalg. Vi drøftede vores arbejde med social kapital med formandskabet.
Rikke orienterede om vedligeholdelse af vores bygninger i Molevitten, der er god gang i renovering af
husene, blandt andet har vi fået nye tage på i 2 af husene.
Nyt fra husene. Kommende skolebørn er gået ud, udmeldingen er at det er en klar fordel at vi har udlånt
personale fra børnehaven til minisfo.
Rikke orienterer omkring fagpædagogiske projekter fælles for kommunen, som understøtter børne og
læringssynet ved læringsmiljø konsulent Susanne Staffeldt og sprogudviklings arbejde ved Trine Kjær. Vi er
ligeledes kommet på forældreintra, hvilket vi er kommet godt fra start med.
Forældrerepræsentanter Mia og Nadine arbejder videre med projekt omkring dannelse af velkomst og
venskabsfamilier i Molevitten. Vi arbejder på at få en beskrivelse af projektet på hjemmesiden.
Det er besluttet at forældreforeningen nedlægges.
De penge der er i forældreforeningen bruges til et tilskud til en juleteaterforestilling for alle børnehavebørn
i december 2018.
Forældremøde d. 11 oktober 2018 kl. 17.15-20.00. På mødet er der foredrag af sprog ekspert Trine Kjær
Krogh der fortæller om børns sproglige udvikling og vigtigheden af vores samarbejde forældre og institution
imellem. Kompetencecenter psykolog kommer og fortæller om vores fælles arbejde med børne og
læringssynet, og alle børns ret til deltagelsesmuligheder. Til sidst afholdes generalforsamling, hvor der er
valg til forældrebestyrelsen.
Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt d. 30. august kl. 17.15-19.15 i Kokkedalen 7.
Referent klyngeleder Rikke Buron

