Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8/9 kl. 19-21.30

1. a. Ordstyrer: Mette
b. Referent: Allan
2. Intet nyt
3. Personalenyt V/ Anne og Mette:

3.a Jesper har indgivet opsigelse per 30/10. Bestyrelse og forældre er orienteret. Nyt stillingsopslag
er gennemført.

Legepladsrapport: Der er få anmærkninger, som nemt kan rettes til. Ingen større ting. Det der er,
bliver gjort snarest – senest til arbejdsfredag 2/10.
Vi har desuden haft tilsyn af Odense Kommune: Der bliver påpeget, at vi ikke har systematiske
sprogvurderinger. Personalet er opmærksomme på, at der hvor behovet opstår i forhold til et
barns sproglige udvikling, så kontaktes talepædagog, og der vil blive gjort en fremadrettet indsats
for disse børn.
En del af det slidte legetøj bliver sat til salg ved et lille loppemarked, og der bliver indkøbt nyt, der
skal erstatte det slidte.
Vi er glade for det nye køkken, og vi ser frem til at den sidste finish bliver gjort.
Der er fast vikardækning på vuggestuen.
Vi er fuldt booket med børn, og vi må desværre give afslag på flere henvendelser.
Økonomi: Økonomien balancerer, og det ser fint ud.
4. Personalenyt V/Helle:
Personalet giver udtryk for, at de løber stærkt. Bl. a. fordi at 1/3 af børnehavebørnene stadig er
blebørn.
Legepladsudvalget ønsker nyt skur. Personalets ønsker og behov bliver taget op til næstkommende
personalemøde.
5. Punktet udgår.

6. Forældretilfredshedsundersøgelse:
Vi har et ønske om, at der fremover er flere svar på forældretilfredshedsundersøgelsen. Såvel personale
som bestyrelse vil forsøge at give undersøgelsen lidt ekstra opmærksomhed, når den er aktuel.
Kommunikation: Der arbejdes fremover på at hjemmesiden bliver et større og mere aktivt
informationsforum. Der er stor tilfredshed med den daglige tavleinfo.
For at give mere luft i bringesituationen om morgenen, så vil vuggestuepersonale, samt de ankommende
vuggestuebørn, gå på deres stue ca. 7.30.
Der er ros til personalets indsats for arbejdet med de synlige læreplanstemaer.
Der er fokus på støjniveauet i det daglige arbejde.
7. Opdatering af hjemmeside og forældreinfo.
Det er besluttet, at vi får et tilbud om en ny hjemmeside. Designet skal i store træk ligne, det der er i
forvejen, men skal være mere responsiv og være let at betjene. Tre fra personalet skal være ansvarlige for
opdatering, hvoraf en af disse har hovedansvaret. Der afsættes midler til en ny bærbar til opgaven.
8. Nyt inventar
Der bliver indkøbt nyt legetøj.

Evt.: Kommende bestyrelsesmøder: Mandag d. 9/11. kl. 19-21 og torsdag d. 10/12 kl. 19-20. Mandag d.
22/2 kl. 19-21. Valg til bestyrelse 28/4 kl. 17 – 18.30.

