Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. maj 2016

Tilstede: Allan, Marlene, Morten, Helena, Helle, Anne, Mette, Thue og Maria
Fraværende: Thomas

1. Mødestruktur
a.
b.

Mette
Louise

2.

Nyt fra ledelsen

- Personalet har været på opfølgende kursus om inklusion.








Der er bedring hos både Jeanne og Hans.
Fødevarestyrelsen har godkendt vores køkken. Vi mangler dog en separat håndvask, som
skal etableres. Det vil blive gjort snarest.
Der er blevet investeret i noget backup til institutionen, så vi er bedre sikret fremover med it.
Tilsyn af Odense kommune d. 26. maj.
Økonomien ser foreløbig fornuftig ud.
Børnehaven og vuggestuen er fyldt op.
Mette, Anne og Helle deltager ved repræsentantskabsmøde, ved danske daginstitutioner.

3. Nyt fra personalet



Personalet har sat stor pris på, at de nye vikarer er glædet let ind i dagligdagen.
Personalet spørg lidt til udsigterne med det nye skur. Der er dialog med fonten. Vi søger
muligheder.

4. Nyt fra formanden
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Det var et godt bestyrelsesvalg. Der var en god stemning og et flot fremmøde.

5. Konstituering af ny bestyrelse.


Marlene fortsætter som formand, Morten fortsætter som næstformand. De resterende
bestyrelsesmedlemmer er: Allan, Thue og Louise. Suppleanterne er: Maria, som 1.
Suppleant og Helena som 2. Suppleant.

6. Personalet melder at hjemmesiden fungere optimalt pt. Punktet udsættes derfor til efteråret.
7. Brandforsikringstilbud


Vi indhenter et alternativt tilbud til vores brandforsikring hos Falck.

8. Netværk på stuerne


Der er fundet en løsning på den dårlige netværksforbindelse på stuerne. Thue og Anne
sørger for købet.

9. Gruppeforskydninger/rokeringer


Personalet ser i fællesskab på muligheder, for hvordan tirsdags-grupperne i huset kunne se
ud.

10. Pædagogisk inspiration til personalet


Bestyrelsen bakker op om, at personalet kan søge pædagogisk inspiration/kurser.

11. Punkter ved næstkommende møde
12. Referatet er godkendt.
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