Virtuelt bestyrelsesmøde d. 20. april 2020
Fraværende:
Maria K. Larsen
Sidsel Ottosen
Mette Døssing
Hanne Laursen
Tilstede:
Johanne Nygaard
Anita Jakobsen
Mette Kudsk
Siri Ambus
Marie Henriksen
Laila Lundtofte
Referat:
Laila takker for det opslag bestyrelsen har skrevet på FB siden vedr. genåbningen af dagtilbud
Brædstrup.
Generalforsamlingen d. 9 juni, to scenarier:
1. Stadig forsamlingsforbud
2. Åbnet op for forsamlinger igen
Johanne vil tage kontakt til skolebestyrelsesformanden, og hører hvordan de skriftligt har et
bestyrelsesvalg, som vi vil kopier i fald vi har forbud mod forsamlinger i juni.
Skriftligt: Vi opstiller hvem der er på valg synligt i alle institutionerne / dagplejerne –
formandstalen –talen fra lederen - hvad et bestyrelsesarbejde er – hvor ofte vi afholder møder
m.m. Forældrene får mulighed for at afleverer deres stemme fysisk, måske I teltene på
legepladserne.
Frokostordningen:
Forældrene skal være aktive hvis de ikke ønsker at frokostordningen skal fortsætte, passiv er det
samme som et tilvalg. Centralt skal forældrene ”stemme” om de ønsker at den fortsætter, vi
skal lokalt i bestyrelsen afgøre om den skal fortsætte. Velvidende at beslutter vi det skal den, er
beslutningen for alle børn.

Fælles bestyrelsesmøde med skolen:

Da vi her til 1. maj følger den vedtagelse der er ift. procedurer 4-8 år/sammenhæng mellem
dagtilbuddet og skolen, betyder det at 41 børn starter på skolen d. 1. maj. Det vi gerne vil have i
tale, er om det set fra et børneperspektiv giver den ønskede effekt ift. overgangen for børnene?
Beslutning:
Johanne vil gerne have et skriv fra alle bestyrelsesmedlemmerne om deres syn på overgangen /
sammenhængen for børnene med baggrund i alt den snak vi har haft på vore møder det
forgangne år. Hvad er vore bekymringer / anbefalinger til overgangen.
Johanne laver en ”tråd” på FB for medlemmer af bestyrelsen, lukket! Der opfordres man til at
give sit besyv med.
Laila vil bede hhv. Jane og Mette om at give det pædagogiske syn for overgangen, som den ser
ud fra et børneperspektiv.
Alle input skal være afleveret 1. maj.
Sommerferie:
Beslutning: Vi sætter endnu et opslag vedr. tilmelding til sommerferien på FB, med det flotte
arbejde bestyrelsen har lavet, med ordene: ”er du en af dem som har glemt, at tilmelde /
framelde dit barn til pasning” Vi spørger for en sikkerheds skyld! Johanne slår det op, og
koordinerer med Laila ift. at der åbnes for tilmeldingen igen.
Referent
Laila Lundtofte

