Agedrup d. 24. maj 2017

Referat, Bestyrelsesmødet
1. a. Mette ordstyrer b. Louise referent
2. Bestyrelsen er konstitueret således:
Stifter: Marlene og Thomas
Formand: Marlene
Næstformand: Allan
Bestyrelsesmedlemmer: Maria, Allan, Thue, Louise
Suppleanter: Helena og Bettina
3. Orientering fra ledelsen v. Mette:
Vikarer: Der arbejdes i vikardækning på fodtusserne, så det bliver så kontinuerligt og
fast som muligt. På samme måde gøres der alt for at der er en fast vikardækning på
radisestuen, imens Mette er konstitueret.
Forældremøde: En god og positiv oplevelse for både forældre og personale.
Tilsyn fra kommunen: Gav anledning til refleksion ift. arbejdet med læreplaner,
kerneopgaven og struktur.
Arbejdstilsynet: Afventer besøg fra arbejdstilsynet.
Virksomhedspraktikant: Huset får en kvindelig virksomhedspraktikant (Gitte) i 4 uger
fra mandag d. 29. maj.
Ledig stilling på fodtudsestuen: Samtaler afholdes i august.
4. Nyt fra personalet v. Helle:
Bålhytten: Der er indkøbt læ-sider til bålhytten. Der drøftes en dato for arbejdsdag,
hvor siderne kan sættes op. Der ønskes en anden belægning i bunden af bålhytten.
Fondssøgning: Der er gang i fondssøgning fra forældre, til vuggestuens legeplads.
5. Nyt fra formanden v. Marlene:
Anne er fortsat sygemeldt og Mette er blevet konstitueret leder pr. 1. maj 2017.
Konstitueringen er sket med råd og vejledning fra Danske daginstitutioner
landsorganisation.
6. (Punkt 6 og 7)Forældre- og medarbejdertilfredshedsundersøgelse:
Bestyrelsen har gennemgået undersøgelserne. Der har været en stor svarprocent - det
sætter vi pris på! Der er opmærksomhedsfelter i begge undersøgelser, som vi tager
med i vores arbejde fremadrettet.
7. Facebook:
Bestyrelsen har taget en beslutning om at institutionen skal på facebook. Mette laver et
skriv til alle forældre om hensigten med siden og sørger for at indhente tilladelse fra
forældre, ift. billeder af børn på facebook. Louise vil starte siden op.
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8. Fremtidig mødestruktur:
Vi har drøftet og vedtaget ny mødestruktur ved fremadrettede bestyrelsesmøder.
9. Økonomi:
Bestyrelsen har gennemgået og drøftet økonomien.
10. Referatet er gennemgået og godkendt.
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