Aldersintegreret Daginstitution
for børn i alderen 0 – 14 år
vuggestue, børnehave, fritidshjem, klub

Forældrebestyrelsen
25.05.22
Kære forældrebestyrelse.

Dagsorden til møde d. 01.06.22
1. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt. Godt at det bliver sendt ud til samtlige
medlemmer til gennemlæsning.
2. Genåbning af budget. (Afgørelse burde foreligge d. 30.05.22). Vi har holdt igen med
brugen af penge siden januar og undgår pt. at afskedige personale. Mikkel laver et skriv
på aula.
3. Låger. Den store låge ud mod skolens p-plads har fået en ekstra slå på, så der ikke
længere kan komme børnefingre ud og åbne den. Vi er opmærksomme på at de små
lærer af de store og at vi derfor skal guide de store i ikke at kravle/hoppe over den lille
låge/hegnet når de skal til og fra skole. Stuerne, primært rødderne, tager det op med
børnene.
Vi opfordrer også til at det er forældrene og ikke børnene, der åbner og lukker lågen
når de går hjem med deres mor eller far.
4. Madordning: Maja kontakter kommune igen. Mikkel søger oplysninger hos
ledernetværket.
5. Julen. Spørgsmål om der evt. er for mange aktiviteter i december. Der er grænser for
hvor mange ekstra aktiviteter børnene kan rumme i december. Vi er opmærksomme på
at december kan være ekstra hård og give trætte børn, så vi forsøger at holde et
almindeligt aktivitetsniveau der dog hviler på julens traditioner således at alle børn
finder ud af hvad julehygge kan være. Nogle aktiviteter har vi i corona tiden flyttet
udenfor og dette har vi fundet ud af fungere rigtig godt, så dette har vi tænkt os at
forsætte med.
6. Minimumsnormeringer. Minimumsnormeringer er lovkrav, men andelen af
pædagog/medhjælper ansatte er i spil, da vi fremover ikke vil modtage økonomi til en
70/30 fordeling, men en 60/40. Det er svært at argumentere for, at dette ikke skulle
have en faglig påvirkning af den pædagogiske praksis.
Man kan altid spørge ind til Skovbrynets normering, eller bede om aktindsigt via
kommunen.
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7. Tavshedspligt – Jeg har papirerne med til underskrivelse (mangler 2)
8. Retning for fremtidens Skovbrynet (i forlængelse af sidste møde). Vi tager det op på
næste møde.
9. Profil/tanker/værdier: Skubbes til næste møde. Vi tager det ligeledes op på et af de
næste personalemøder.
10. Indeklima på Bierne. Obs på at få luftet ud og bruge markisen, samt ovenlysvinduerne.
Vi tjekker op på dette.
11. Evt. Mikkel undersøger om det er muligt at lave en arbejdsdag med forældredeltagelse.
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