_______

Skovbørnehuset

_______

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.26/01 - 2021

Deltager: Henrik, Rikke, Randi, Anne Mette, Anja, Michael, Lonnie, Monica, Rikke og Hans Jørgen
Afbud: Claus, Dennis
Referent: Anesa
Anja deltager som ny personalerepræsentant.
Mødet blev afholdt digitalt.



Opfølgning på sidste møde; Er der en bedre måde at organisere grupperne på?

Personalet blev forelagt de forskellige modeller som bestyrelsen havde oppe og vende, til et
møde i november. Der er ikke som sådan taget hul på en debat i personalegruppen om det.
Det vil tage tid til at kigge fra alles perspektiver, som kan være forskellige alt efter om man er
forældre medarbejder eller leder. Vi fortsætter med dette emne til det næste møde i
bestyrelsen som er den 10.marts 2021.


Debat om sikkerhed og opsyn på legepladsen

Er vi nok personale, og er vi godt fordelt på legepladsen, så alle børn er under sikkert opsyn?
Det er et spørgsmål der af og til bliver aktualiseret, når børn kommer til skade, og det giver
anledning til at vi ser vores sikkerhedsprocedurer efter i sømmene. Det er vigtigt at både
forældre og personale kan føle sig trygge, når det handler om børnenes sikkerhed. Vi har på
mødet debatteret de faktorer som er grundlaget for et godt og trygt legemiljø. Herunder klare
retningslinjer for medarbejderne - disse findes i personalehåndbogen – samt hvor vigtigt det er
at vi er en stabil personalegruppe på hver enkelte stue, og at de oparbejdet de rigtige rutiner.
Bestyrelsen forholder sig gerne til konkrete hændelser, men altid ud fra et generelt perspektiv.
Bestyrelsen opfordrer altid til at man som forældre, først henvender sig til medarbejderne på
stuen og også gerne til ledelsen, når der er brug for dialog og aktion.


Orientering om budget 2021 - hvordan ser det ud i år

Budgettet for 2021 er større end sidste år fordi vi har flere børn som følge af st ørre
børnegrupper i børnehaven. Samtidig er udmøntningen af Finanslovens flere midler til
dagtilbud i fuld gang. Selvom vi endnu ikke kender beløbet der tildeles Skovbørnehuset tør vi
godt forvente at det vil blive muligt med ny ansættelser i år.


Ny ansættelser

Claus holder en pause som repræsentant for bestyrelsen ved ansættelser, Rikke tager over for
en tid.
Der er blevet ansat 3 nye medarbejdere i børnehaven. De der er blevet ansat, er alle i
pædagogmedhjælperstillinger, Rikke på Billestuen, Pia på Koglestuen samt Michelle på
Skovtroldestuen.

Der skal ansættes en pædagog på Billestuen d. 1.april 2021 og stillingen er slået op.
Bestyrelsen vil fortsat holde fokus på sund kost og derfor, hvis budgettet tillader det, kan der
være tale om ansættelsen af en køkkenassistent i nær fremtid.



Opfølgning på arbejdet med på sigt at komme ned i børnetal.

Der er et godt samarbejde med pladsanvisning i forhold til at komme ned i børnetal.
Vores planen sigter imod at blive 12 børn i vuggestuegrupperne og omkring 18 i
børnehavegrupperne. Det vil nok blive en langstrakt proces at nå derhen, ikke mindst fordi vi
pt har store børnehavegrupper og det vil vi have et stykke tid endnu - men vi vil fortsat
arbejde for at nå derhen.
Evt.





Det går fint med Kastanjestue, børnene trives, og ifølge planen, skal børnene fordeles i
børnehavegrupperne fra den 01.april 2021.
Kommende Skovtrolde skal også samles den 1. april frem til sommerferie, og de vil
blive fordelt i 2 grupper. Nuværende Skovtrolde skal være i Forårslejer frem til
sommerferie. Tina Lilleskov fra Mejsestue bliver en del af personale hos Skovtroldene.
Vi håber på at kunne finde en mulig dato til et forældremøde i foråret.

Næste møde er d. 10/3

