Referat, Bestyrelsesmøde. Vejrumbro Fri.
2017.11.15 kl. 18:30

Tilstede:

Rikke, Gert, Palle, Maja, Lisbet, Kim og Jonatan

Referent:

Jonatan

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser
a. Allan
Udgår, Maja har det vigtigste med. Allan er afsted til selvevaluering efter paragraf 1b,
hvilket er et lovkrav.
b. Maja
Pt. 33 ansøgere på pædagogstilling, med blandet kvalitet.
Maja opsamler ønsker/drømme fra hhv. forældrerådet og personalegruppen med henblik
på vurdering af ansøgerne.
Der er pt. 2,5 uge uden sygefravær i pædagogisk afdeling, hvilket er første gang i meget
lang tid.
APVen (arbejdspladsvurdering) er gennemført pr. 10/11-2017. Arbejdet med den i
Arbejdsmiljøorganisationen (bestående af Maja og Allan som ledelse og Anna som
personalerepræsentant) begynder efter nytår. Der er gennemført 15-20 min. samtale med
personalet i pædagogisk afdeling på baggrund af den. MUS
(medarbejderudviklingssamtaler) er gennemføres i januar.
Der er ændret lidt på strukturen så Maja deltager i alle stuemøder i børnehaven.
Arbejdet med skolegruppen i børnehaven er startet op, men tager som sædvanlig for alvor
fart efter juleferien.
Der hul i gulvet ved indgangen fra legepladsen til gangen med børnenes rum. Foreløbigt
dækkes det med måtten.
En forælder har taget initiativ til, sammen med en konsulent, at få vurderet på muligheden
for udsugning i klasselokaler og i kælder. De anbefaler, på den baggrund, en løsning med en
affugter i lokalerne og en traditionel udsugning i kælderen.
Der er forespurgt på muligheden for udbetaling af afspadsering. Pt. er der ikke økonomi til
det.
c. Personale
Ingen bemærkninger.

d. Bestyrelse
Intet at bemærke.
3. Økonomi v./Jonatan
Budgetudkast for 2018 blev fremlagt der inkluder de pt. kendte oplysninger omkring
børneudviklingen og elevtallet, samt indmeldte ønsker fra ledelsen til budgettet for 2018.
Budgettet hænger pt. ikke helt sammen, som følge af manglende børn i særligt vuggestuen,
samtidigt med markant flere børn i skolen. Der skal kigges nærmere på posterne vedr.
andre omkostninger til administration, andre udgifter vedr. undervisning.
Der udarbejdes til mødet i december forskellige modeller for at få enderne til at hænge
sammen.
4. Priser i vuggestue og børnehave
Det blev vedtaget, at fastholde princippet om at lade priserne stige på samme måde som
de kommunale takster, da de økonomiske rammer ikke tillader andet. Vuggestue stiger fra
3033 kr./måned til 3290 kr./måned. Børnehave stiger fra 1595 kr./måned til 1794
kr./måned. Det kommunale tilskud stiger tilsvarende.
5. Evaluering af arbejdsdag
God arbejdsdag, men færre deltagere end normalt. På trods af det blev der nået en del mere end
planlagt. Vi skal dog huske at have et par ekstra opgaver i baghånden hvis nødvendigt.
6. Ny godkendelsesprocedure af referat fra bestyrelsesmøde v./Lisbet
Referaterne udsendes senest torsdag (dagen efter mødet) til bestyrelsen og der svares fra alle
bestyrelser med kommentarer eller godkendt senest mandag, gerne søndag. Max har tid til at få
det på hjemmesiden efterfølgende tirsdag.
Referatet underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde som sædvanlig.
7. Brev fra bestyrelsen v./Lisbet
Lisbet efterspørger punkter til nyhedsbrev fra bestyrelsen:
 Det pædagogiske arbejde fremadrettet vedr. trivsel, udvikling og fællesskab og hvordan det
ses fra barnets perspektiv, personalet og forældrene.
 Ansættelsesudvalg vedr. pædagogstilling.
 Evt. lidt om de fremadrettede visioner.
 At der pt. arbejdes med budgettet for 2018 og få enderne til at nå sammen. Budgettet for
2018 er særligt udfordret af nedgang i børnetallet i den pædagogiske afdeling og stigende
børnetal i skolen.
 Stigninger i priserne i børnehave og vuggestue, for i størst muligt udstrækning at sikre en
god bemanding.
 Nyhedsbrev fra ledelsen.
 God søgning på skolen.
 Man må gerne hjælpe med at stille op eller passe børn til Luciafest.

8. Møde med støtteforeningen v./Lisbet
Der er planer om et møde i med støtteforeningen for at få fælles fodslag omkring det fremtidige
samarbejde. Lisbet og Kim deltager i et møde. Lisbet koordinerer med støtteforeningen.
9. Luciafest v./Lisbet
Personalet står for arrangementet, men der kan godt bruges hænder til opsætning.
10. Bestyrelsesmøde i december
Afholdes d. 13. december 2017 kl. 18:30 med budget særligt på dagsordenen.

