GlGlostrup Kommune
Bestyrelsesmøde referat - Ejbyvang
Mødedato og sted:

07.11.2016 – kl. 18:00 til 20:00

Deltagere:

Karina, Maria, Søren, Henriette, Thomas, Janne, Grethe
og Eva.

Afbud:

Line og Katja.

Mødeleder:

Karina

Referent:

Grethe

Dagsorden:

Sund frokost måltid:
Der er kun et par stykker der har reageret på Karinas brev om at bestyrelsen har til hensigt at til vælge et
sundfrokost måltid. Begge var positive for frokost måltidet.
På vores forældre workshop shop, var det forældre til de børn som starter i SFO til april, der fandt det var
en dårlig ordning.
Forældrene til de nye børnehavebørn syntes det er en super ide.
Problemet er, at der ikke er frugt og brød med.
Her talte vi om, at det var en mulighed, at der bliver bagt brød til børnehavebørnene hver dag, så det kun
var frugt/ grønt I som forældre skal have med.
Der er søskende rabat på det ældste barn, sådan at det kun betales halv pris for det ene barn i frokost
måltidet.
Bestyrelsen besluttede at skrive et brev hvor alle oplysninger og rammer er beskrevet, det bliver lagt på
tabulex inden udgangen af november.

Bestyrelsen har til hensigt at skrive til politikerne i foråret ved opstart af budget proces for 2018, for her at
bringe fokus på den høje takst. Den lavere vuggestuetakst godkendt med budget 2017 medfører nemlig, at
taksten for en vuggestue plads og børnehave plads med frokost er næsten den samme.
Forældrebestyrelsen valgte at fastholde deres beslutning, at vi har sundt frokostmåltid den 1.august 2017

Evaluering af forældre workshop shop.
Overveje at der er færre emner.

Det kan være en god ide, at der er balance i forhold mellem oplæg og rammesætning fra pædagogernes
side, og mulighed for spørgsmål og dialog.
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Til næste år holder vi fast i workshopformen, men sikrer, at der bliver tid til at forældre kan være sammen
med årgangen og de voksne der er tilknyttet gruppen, men også der er fælles temaer der tilgodeser
helheden.
Fælles ansvar: Forslag til at holde orden i garderoben
Børnepatrulje der rydder op en gang om ugen og derefter sætter smiley op. Hvis forældrene rydder op om
fredagen, så kan børnepatruljen gennemgå garderoben om mandagen. Der skal være fokus på de
garderober, der er ryddet op, fremfor dem, der ikke er ryddet. Dette gøres gennem en smiley-ordning.
Pædagogerne informer om hvad der er vigtigt at der er i garderoben afhængig af årstiden.

Mad og måltidspolitik.
Børnehaven vil organisere flere maddage evt. bål mad eller smør selv dage.
Der bliver ikke brugt tallerkener i børnehaven i dag.
Begrundelsen for brug af tallerkener er bedre overblik for børnene (hvad har jeg med i madpakken?) og
bedre mulighed for at finde ud af hvad de vil spise.
Janne og Grethe vil sikre at brug af tallerkener implementeres i hverdagen her i vinter.
Grethe sender den færdige mad og måltidspolitik til alle forældre, samt sikrer at den bliver lagt på vores
hjemmeside
Information til børnehaven og information til vuggestuen er klar til at komme ud på hjemmesiden. Der har
indsneget sig en lille fejl ang. fødselsdagene i vuggestuen. De holdes om formiddagen, og ikke om
eftermiddagen.
Dokumenterne sendes allerede i dag til nye forældre, men samtidigt med de lægges på hjemmesiden kan
Grethe sende dem ud sammen med et fredagsbrev
Grethe undersøger, om det er muligt at lægge en FAQ (ofte stillede spørgsmål) på hjemmesiden eller
Tabulex, hvor de oftest stillede spørgsmål bliver besvaret.
Der er forsat en del forældre der har problemer med Tabulex eller slet ikke benytter Tabulex. Det er aftalt
at ledelsen og pædagoger gerne må henvise til en forældre fra bestyrelsen, som kan guide i brugen af
Tabulex.

