Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde
Onsdag den 30. marts fra kl.17:00 til 20:00
Børnehuset Langelinie
Afbud:
Deltagere:
Emne

Form

Hvem

1.

Nyt fra formanden

2.

Intet nyt.
Har sendt kommentarer på kvalitetsaftalen.
Gennemgang af budget 2022
Dorthe
Afslutning af budget 2021 – forventet overskud
Renovering af grupperum Østre Allé 1

Ref

Bilag

Mirna

Budgetoverblik

Fællestur til Givskud Zoo for alle børnehavebørn i
juni 2022

-

Da budgettet ikke er rullet, venter vi til april med at gennemgå.
Har ca. 500.000 kr. i overskud, hvilket skal benyttes til opdatering og renovering af Østre Allé 1, med nye
gulve, håndfri blandingsbatteri, maling, nyt inventar, renoveret toilet. Der bliver også malet og gjort i stand
på Langelinie, samt indkøbt af køkken-og legekroge. Der bliver indkøbt legehuse, fra Learnmark, til
Langelinie og Østre Allé.

1

-

3.

I juni måned, har vi lånt busserne der er købt til dagtilbuddene. Alle børnehavegrupperne, kommer på tur
til zoologisk have i Givskud, en gruppe ad gangen. Der kan evt. efterspørges hjælp ved forældrene, så de
kan deltage og give en hånd med.
- Der har været trukket hårde veksler, på personalet, i de forgangne to år. Vi har besluttet, at tilbyde, det
faste personale, et lækkert sæt regntøj i år.
- Møder i foråret: Kan vi flytte mødet i maj fra tirsdag d. 10. maj til mandag d. 9. maj
- Vi har efteruddannelse, for 75 medarbejdere, i løbet af foråret. Undervisning af Susan Hart i den
neuroaffektive udvikling og børns leg.
Dorthe
Planlægning af fælles forældremødet den 21. juni
på Kildegade Skole

-

4.

5.

Forslag om, at have en foredragsholder til forældremødet d. 21. juni. Eks. Leg, konflikthåndtering,
forstå dit barn. Evt. film. Give et værktøj. Evt. familievejledere. Tema om ulvetimen, at kunne
aflevere sit barn. Forespørgsel sendt til Lola Jensen. Evt. Stine Lemming
- Medarbejderne laver små workshops/aktiviteter/udstillinger, på de enkelte stuer, de eftermiddage
hvor der er inviteret til forældrekaffe.
Lukkedage i sommerferien, er altid de sidste tre
uger i juli.
I 2022 er det ugerne 28, 29, 30. Vi har desuden
lukket Grundlovsdag og d. 24. dec.
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, passes de
tilmeldte børn, i ét af de integrerede huse

-

Juleferiepasningen næste år: Vi holder juleferiepasning, i egne huse, da det ressourcemæssigt giver det
samme, om vi holder det selv, eller går fælles med de andre dagtilbud.

-

Obs på at informere forældrene ifht. til nye ansatte. Vigtigt, at der kommer billede-information til
forældrene.



2

-

Obs på at få sat billeder og dagens aktiviteter på Aula. Dette bliver lettere, når vi får vores nye iPads
klargjort.
Næste møde: 30. marts. Gennemgå styrelsesvedtægterne, samt budget. Dorthe undersøger mulighed, for
at kontaktpolitiker deltager i mødet.

6.

7.
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