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Referat til bestyrelsesmøde onsdag d. 18/6 2020
kl. 17.30 – 20.00

Tilstede: Henrik, Anne Mette, Rikke, Randi, Hans-Jørgen, Michael, Monica, Dennis og
Claus
Fraværende: Christian, Lonni og Anne

3 måneder i Coronaens tegn



Hvordan er det så gået – hvordan har vi oplevet denne usædvanlige tid set fra
et forældre – barne- og daginstitutionsperspektiv?
Hvilke spor har Coronakrisen sat i Skovbørnehuset?
Selvom krisen har store samfundsmæssige konsekvenser, er der mange
positive oplevelser og opdagelser som vi kan tage med os – det gælder i
mange daginstitutioner. Hos os handler det bl.a. om, at opdelingen legepladsen
i zoner og en anderledes fordeling af medarbejdere har haft en stor positiv
effekt i børnehaven. I vuggestuen har medarbejdere og børn fået nye
oplevelser af udelivets potentialer. Det er ikke alt der fortsat kan lade sig gøre
– noget bliver også for meget. Men der er også en del som vi gerne vil
bibeholde og der er et stor udviklingspotentiale og et momentum lige nu.



Konstituering af bestyrelsen. Dertil en debat om hvordan vi kan få nye
bestyrelsesmedlemmer ind der kan erstatte de der er trådt ud, da nu et nyvalg
til bestyrelsen ikke har kunnet lade sig gøre.
o

o

o

Der er sket et par om-rokeringer på posterne i bestyrelsen, idet Hans
Jørgen er blevet næstformand og Michael overtager hans plads som
formand.
Christian er stoppet i bestyrelsen, da hans datter nu skal i skole.
Der er enighed om, at vi ikke afholder et erstatningsforældremøde for
det som vi måtte aflyse i dette forår, men at det næste forældremøde
bliver til næste forår.
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 15.09.2020

Orientering fra Henrik


Almindelig status på økonomi og personalesituation. Herunder at vi pt. har to
jobopslag på vej.
o Status på økonomi; Vi har pt nogenlunde balance på budgettet. Heri er
medregnet udmøntningen af finansloven, samt nogle byggeprojekter på
legepladsen. Udmøntningen af finansloven har betydet at vi har kunnet
oprette 3 deltidsmedhjælperstillinger, én på Bilestuen, én på
Rumpenissestuen og én på Sneglestuen.
o Personale; Henrik har indgået aftale med Loui om at han stopper med
udgangen af september efter lang tids sygefravær. Det betyder at vi pt
har tre ledige stillinger inkl. de ovenfornævnte. Pga. den forestående
sommerferieperiode har vi besluttet at udskyde ansættelsesforløbet
således at samtalerne vil finde sted i august med mulighed for
ansættelse september eller oktober. Stillingerne besættes indtil da med
vikarer.
o Der tegner sig en tendens - år efter år – hvor vi oplever at store
udsving i børneårgangenes størrelse samt det faktum at vi er lige lidt for
mange vuggestuegrupper i forhold til børnehavegrupper, skaber nogle
problemer. De viser sig dels ved at vi har et meget stort pres på
børnehavegrupperne i foråret og ved at vi kan forudse meget store
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førskolegrupper i de kommende år – helt op til 40 børn i efteråret
21.Den umiddelbare løsning vil jo være at gå ned i børnetal, men dels
er vores økonomi afhængig af børnetallet som det er og dels har
kommunen også brug for pladserne. Vi arbejder derfor med nogle
løsningsværktøjer, som vi kan gribe til når situationen spidser til. Det
handler dels om at vi i forårsmånederne dels vil forsøge at holde de
kommende børnehavebørn lidt længere tid i vuggestuen og dels ved at
vi må leve med op til 24 børn i børnehavegrupperne. Vi mener at vores
gode udeforhold gør at det er forsvarligt om end langt fra ideelt.
Det kunne være rigtig godt at finde en langtidsholdbar løsning.


Præsentation af den nye Børn- & Ungepolitik (Vedhæftet)
På grund af at tiden var ved at være gået, blev materialet kort præsenteret,
men der er et fælles ønske om at politikken gerne meget må fylde i husets
dagligdag. I politikken er medtaget mange udtalelser fra børn om børn. Disse
står stærkt og er vældig motiverende.



Evt.
o

o

Vores nye formand Michael foreslår at forældre som sidder i
bestyrelsen, gerne må bidrage og have indflydelse på forskellige
opgaver og arbejdstemaer i huset, som man har særlige erfaringer og
kompetencer indenfor.
Michael foreslår også, at forældrene mødes lidt før selve mødet i
bestyrelsen, og drøfte forskellige punkter på dagsorden.

