Referat bestyrelsesmøde d. 6/4 2022
Fremmødte: Henrik, Rikke, Anja, Randi, Vivian, Mette, Mia, Carina, Monica.
Afbud fra; Anne Mette, Jesper og Steffen
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
1. Punkter & aktioner – referat fra ”Infomøde for nye familier”
På mødet deltog Henrik, Sine (pædagog fra Sneglestuen) og Vivian fra bestyrelsen.
Der var et beskedent fremmøde, men ellers var det vores oplevelse at mødet var
rigtig fint, og vi vil gerne fortsætte med at afholde ”møder for nye familier”. Vivian
vil gerne fortsætte som fast deltager og repræsentere bestyrelsen. Monica vil også
gerne være Vivians suppleant.
Vi aftaler at vi gør mere for at informere om at mødet holdes. F.eks. med opslag på
stuernes tavler, samt noget info om hvad mødet f.eks. kan handle om. Personalet
kan også informere nye familier om, at møderne kommer.
2. Status fra Skovbørnehuset
1. Stuerne rundt
Medarbejderne fortæller om stort og småt, bl.a. om alle vores nye kolleger der er
kommet godt fra start.
Særligt om de to forårslejre, fortæller Henrik, at det kolde vejr er noget udfordrende,
men at børnene som sædvanligt ikke lader sig mærke så meget af det. Dog har vi en
aftale om, at bliver det for meget, kan børnene komme på besøg inde på de andre
børnehavegrupper.
Mette foreslår at vi finder en måde hvor vi med billeder viser hvilke personaler der er
hvor. Der er af og til nye ansigter i personalegruppen og det kan være svært at følge
med – også for medarbejderne. Vi ser om vi kan vække en gammel ordning til live,
hvor personalet hverdag hænger deres foto op ved indgangene, når man møder ind.
2. Børn
Vi har endnu ikke blevet spurgt om vi kan modtage børn fra Ukrainske
flygtningefamilier. Hvis der er brug for en midlertidig ekstra belægning i huset, er
personalegruppen indstillet på at yde noget ekstra i en periode. Der er en
forventning om at der begynder at blive et behov generelt i kommunen efter påske.
3. Normering
Intet at bemærke
4. Pædagogisk arbejde
1. Info samt diskussion ved. Indkøring fra Vuggestue til Børnehaven (v/ Rikke)
Rikke fortæller, at en arbejdsgruppe på tværs af huset har udarbejdet en
fælles fremgangsform for børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. I
fremgangsformen er der beskrevet hvordan vi holder samtaler med forældre
og om hvad. Der er beskrevet hvordan børnene besøger deres nye stue osv.
Dette arbejde bydes velkomment at bestyrelsens forældre.
2. Andet:
Forældrene spørger efter en kalender for aktiviteter i Skovbørnehuset i
papirform. Henrik fortæller at de er skrevet ind på Aula, men vil gerne sørge
for en papirudgave.

3. Økonomi & Budget
1. Budget
Vi står d.d. til at gå ud af året med et underskud på 392.902, - kr. hvilket i sig selv
ikke er alarmerende.
2. Genåbning af budget i Slagelse Kommune
Byrådet har besluttet at genåbne kommunens budget for 2022, og de har varslet at
dagtilbudsområdet skal spare op til 7 mill. samlet set. Over tre år kan dette beløb i
værste fald stige til 30 mill. Se meget mere på kommunens hjemmeside. De
varslede besparelser vil i givet fald få meget stor betydning for Skovbørnehusets og
alle dagtilbuds mulighed for at gøre det godt for børnene i kommunen. Inden vores
byråd beslutter hvor og hvor meget de enkelte områder skal spare, er der en lang
proces hvor der bl.a. vil være en høringsperiode. I den periode har man mulighed for
at forholde sig til de spareforslag der er stillet. Henrik fortæller at alt kan komme i
spil, f.eks. åbningstider – generelle besparelser på personale – omorganisering af
ledelse. Et katalog over de besparelser som byrådet overvejer på dagtilbudsområdet,
offentliggøres så vidt vides d. 19/4
Bestyrelsen træder sammen med personalets MED-udvalg for at udarbejde et fælles
høringssvar.
Henrik orienterer om, at han har varslet personalerokeringer i efteråret fra
børnehaven til vuggestuen. Dette kan komme på tale, da der er meget få børn i
børnehavegrupperne til den tid og fordi vi har brug for at tænke økonomisk. Hvem
og hvordan ved vi ikke endnu. Vi ved dog, at Henrik har bedt Kristian fra Sneglene
om at rokere til Skovbørnene til efteråret, da vi til den tid mangler en buschauffør.
3. Forslag: Nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af høringssvar (uge 15-17)
Vi holder mødet mandag d. 21/4 kl. 16
4. Ekstraordinære poster
Intet at bemærke
5. Diskussion: Medlemskab af FOLA fremadrettet.
Skovbørnehusets bestyrelse har i en lang årrække været medlem af
forældreorganisationen FOLA. Da vi kan konstatere at vi aldrig har gjort brug af de
muligheder et medlemskab giver, beslutter bestyrelsen at vi ophører vores
medlemskab.
4. Indmeldte Punkter
1. Synliggørelse af Bestyrelsens medlemmer i Skovbørnehuset
Vi må have fotografier op af bestyrelsens medlemmer. Anja vil gerne stå få at få det
klaret.
2.

Forældremøde 28. april 2022 (v/Steffen)
Hvem er på valg?




Monica er på valg og genopstiller
Rikkes post er på valg. Rikke trådte ud af bestyrelsen i efteråret.
Vores tre suppleanter er også på valg.

Mia, Carina og Steffen er ikke på valg.
5. Evt.
1. Dato for næste møde ændres til onsdag d. 22/6

-

2. Vivan vil gerne træde til som ny forældrerepræsentant til ansættelsessamtaler.

Referenter: Rikke/Henrik

