Referat af bestyrelsesmøde den 7/12 – 2020
Dagsorden:


Nyt fra formanden



Fælles møde skolebestyrelsen og dagtilbuddet, tilbagemelding fra forespørgsel på
tidsramme for et fællesmøde - hvor er vi nu mht. corona?
Nyt fra Laila:
Budgettet og forventet brug af midler til legepladserne i alle tre huse
Status: Personalefordelingen / Ny styrket læreplaner / GRUS / artikel 0-14 om ledelse
Køkkenet ansøgning om guldmærket
Forældresamarbejdet / møder / julen osv. med corona
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen, vi mangler to
Evt.






Nyt fra Laila:
- Forældrebetalingen til madordningen stiger med 7,- pr. barn. Taksterne for
forældrebetalingen fastfryses i 2021.
-

-

-

Gennemgang af udgifter i forbindelse med corona. Dagtilbud Brædstrup har for
nuværende brugt 154.000,-. Refusion af dette bliver først klargjort i 2021, vi kender
ikke til hvor meget vi vil få refunderet.
AULA er udskudt til forældrebrug til august 2021, indtil vil samtlige personaler komme
på AULA.
Der er fundet en ny pædagog til Pralbønnerne, som starter 1/1 2021. Ligeledes skal
findes en pædagogisk assistent fra 1/2 2021 til Pralbønnerne.
Ny pædagog til Dragerne og Rabarberne, rabarberne vil modtage en pædagog som
kommer fra barsel pr. 12. jan. 2021. Dragerne får en nyansat pædagog med opstart
pr. 1.feb. 2021.
Der afholdes pt. GRUS i stedet for MUS – samtaler med alle ansatte, og for de som
ønsker en MUS etableres der en MUS-samtale.
Minimalt med forældresamarbejdet i coronatiden. Stuevise forældremøder bliver
stadig arrangeret i 2021 med én forælder pr. familie.
”Fri for Mobberi” implementeres som ”den røde tråd” mellem dagtilbud og skole. Vi
begynder i vuggestuen – og op til førskolebørnene, som får materialet igen i 0 klasse i
skolen.

-

-

Vi får en underviser i Fri for Mobberi en lørdag for alle både i dagtilbuddet og i
indskolingen / SFO på skolen, så alle høre det samme, og kan efterfølgende sparre
med hinanden – fælles sprog.
Lukkedage for årene 2021, 2022 & 2023 præsenteres og besluttes for dagtilbud
Brædstrup.
1. maj er en god dag at planlægge pædagogisk dag, da mange forældre har halve eller
hele fridage.
Økonomien for Dagtilbud Brædstrup gennemgås.
I 2021 er der bevilget 100.000,- til legepladsen i hver institution.
Børnetallet for institutioner og dagpleje gennemgås.
Bestyrelsen inviterer lokalpolitiker Dennis Hansen til et møde i januar.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen:
- Der mangler pt. repræsentanter fra forældrekredsen. Derfor skal der forfattes et
skriv, der skal oplyse omkring hvad en bestyrelse er, og gør bestyrelsen mere
tiltalende for nye forældrerepræsentanter. Dette gøres af nuværende
-

forældrerepræsentanter på Facebook.
Personale skal opfordre forældre til at melde sig ind i bestyrelsen.
Konkreter skal præsenteres for forældre: ansættelsessamtaler af pædagogisk
personale, madordningen, lukkedage, skolestart, etc.
Præsentation af bestyrelsesopgaverne i information til nye forældre.

Bestyrelsen er nysgerrig på hvordan overgangen mellem dagtilbud og skole fungerer, og
hvordan bestyrelsen kan understøtte denne overgang bedst muligt.

Referent
Nicholas Bennike

