Referat fra forælder bestyrelsesmødet onsdag d.13/1-21

1. Konstituering af den nye forældrebestyrelse. Maja Morgen Lauersen er genvalgt som formand.
Økonomi; Simon Grube Hansen er genvalgt til kasserer. Øvrige medlemmer er Kamilla Balslev,
Maria Quist Boye og Lonnie S. Christensen. 1.supplant Minna Guldborg Busted, 2.supplant Signe
Sigtenborg. De nyeste medlemmer skal forbi Mikkel og underskrive tavshedspligten i løbet af
januar. Mikkel indkalder dem.
2. Referatet fra sidst er godkendt. Fra 21/1 bliver Tabulex udfaset og aula tager over, referatet bliver
lagt på hjemmesiden og Maja skriver på Facebook at det kan findes der. Hvis det er muligt bliver
der lagt et direkte link ved.
3. Nyt fra huset. Christina har valgt at sige op for at videreuddanne sig. Hun hjælper til så meget som
muligt indtil hun skal i gang.
4. nyt fra vuggestuen. Vuggestuen har tager fat i et nyt projekt – omhandlende kultur, æstetik og
fællesskab. De tager udgangspunkt i Guldlok og de 3 små bjørne. Vuggestuen forsøger at holde
Corona restriktionerne så godt de kan og har faste voksne på grupperne så de ikke bytter for meget
rundt. Vi prøver at lave en brobygning, så de børn der skal starte i børnehave kender huset og de
voksne de skal over til. Men vi kan ikke lave det gode brobygningsarbejde som vi ved vi kan,
grundet Corona.
5. Regeringen anbefaler at forældrene bruger mundbind. Af hensyn til børnene, har vi på Skovbrynet
valgt at vi ikke kræver at forældrene har mundbind på ved aflevering/afhentningssituationer. Da
det kan være svært for børnene at aflæse ansigtsmimik.
6. Hos børnehaven er der færre børn end ellers. Det giver mere ro på til fordybelse. Multirummet
bliver brugt i stedet for hallen. Bierne har haft sanseprojekt og bl.a. gået på forskellige ting.
Brumbasserne bruger materialet fri for mobberi. Der bliver holdt fastelavn d.12/2, uden klæd ud tøj
og udenfor. I stedet bliver der på stuerne lavet masker som bliver brugt denne dag. Der er gode
erfaringer fra juletræsfesten der også foregik udenfor.
7. På fritter delen er der kun få børn i nødpasning. Det giver tid til at hygge mere med børnene og at
lave nogle andre ting. Klubbørnene har vi ingen af. De børn der er i nødpasning bliver i hold sendt
over i skolen til undervisning. Vi forsøger at finde en form for online møde/kommunikation med de
børn der ikke er i nødpasning for at bevare den sociale kontakt. Har man brug for nødpasning vil
man kunne få det, også selvom man ikke i første omgang har meldt sit barn til.
8. Forslag om at Mads V. deltager på de kommende møder under første punkt og dermed kan
fortælle nyt fra fritter/klub. Hvis det er muligt vil det dog være det bedste at vi fremover sidder en
personale fra hver afdeling. Mikkel undersøger dette.
9. Økonomisk gik vi ud af 2020 med et rundt nul. Det har været et dyrt år på grund af coronaen der
bl.a. har betydet at vi har købt mobile og siden faste håndvaske til udendørs brug,
langtidssygemeldinger, vikardækning m.m. Vi regner med at vi i 2021 primært vil bruge midler på

hænder og mindre på materialer. Der er heldigvis midler på vej til opnormering på
personalefronten.

