Referat – forældrebestyrelsesmøde d. 10/4 2019

Siden sidst v/Birte
Der er en del nye ansigter i øjeblikket. Èn primært hos Skovsangerne, én
primært i vuggestuen, én primært hos Hornuglerne.
Dels også for at af spare på vikarbudgettet, da der er en langtidssygemelding pt.
Der er etableret overgangsgrupper for de ældste hos Hornuglerne og
Brumbasserne – for at grupperne ikke bliver for store.
Anders har valgt at trække sig som formand. Christian overtager
formandsposten frem til valget i efteråret. Malene bistår med det administrative.
Siden sidst v/ Niels

Kilden har modtaget en forespørgsel til et høringssvar: – spørgsmål vedr.
økonomisk sikkerhed til stiftelse af private institutioner.
Bestyrelsen for Kilden har foreslået kommunen at det fremover bortfalder, da det
ikke er et lovgivningsmæssigt krav.
Kilden er inviteret til at mødes med andre private institutioners bestyrelser.
Formålet er lidt uklart – sparring, videndeling mv.
Tonen i livet har godkendt regnskabet og har underskrevet det.
Kommunen fremskriver fortsat ikke tilskuddet som Kilden får. Dermed udhules
økonomien med et par procent hvert år.
Støttemidler – det er lidt uklart hvornår pengene for andet halvår falder og om de
falder. Dermed er der snart deadline for at søge støttemidler.
Skovhuset er ved at blive godkendt ift. brandgodkendelse mv.

Forældrekaffe

Der er forældrekaffe med fernisering d. 10/5. der bliver lavet et diasshow med
billeder af tidligere afholdte ”Musikkens dag”- arrangementer.
Der vil være boder hvor der fortælles om aktiviteterne, samt lister hvor man kan
skrive sig på.
Katrine og Jesper kommer fra middag og resten støder til i løbet af dagen.
Alle bidrager med en kage
Kaffe – vi spøger Trine om hun har nok på kaffelageret
Henrik udlåner forhåbentlig sin kaffemaskine, Lars og Louise spørger
Malene skriver et udkast til nyhedsbrevet.

Arbejdsdag

Der er arbejdsdag d. 26/4
Rengøring – (husk egen spand mm) Linda + Louise
Ukrudt - Birte
Nedklipning af hæk mv. - Birte
Malerarbejde – den nye skovpavillon - Katrine

Små reparationer - Lars
Sandkasser + faldsand – køres ind inden arbejdsdagen – Birte
Bakken – fjerne jord - Birte
Halm skal fjernes (snore skal væk) – der kommer vogn på dagen (det
undersøges om afklip må komme med) - Lars
Stole – højtryksrenser – Lars ”tester”
Madholdet – Tinne spørges
Malene er ”flyver” og koordinere hvor der er behov
Fødselsdage

Retningslinjer for fødselsdage i børnehaven:
Én gang, i løbet af børnehavetiden, må man invitere børnehaven hjem.
Børnehaven søger for transport og sørger for en fælles, hjemmelavet gave.

Bæredygtighed i Kilden

Papindsamling mv:
Der laves et skriv til nyhedsbrevet om tiltaget (Jesper)
Der laves en kalender for hvornår man kan – med telefonnr.
2 x skraldeposer pr. 14. dag, - måske skal de tømmes hver uge.
Sættes i værk efter sommerferien
Forældrebestyrelsen organiserer indtil sommerferien
Batterier: der er indkøbt genopladelige batterier + lader – der udskiftes ad hoc

Sygdom
Kan der gøres mere for at begrænse når der er perioder hvor mange rammes?
Eller forkorte disse perioder?
Holde sine børn hjemme en ekstra dag – kan man gøre noget proaktiv når
sæsonen starter.
Minde om politikken når årsplanen sendes ud.
Evt.
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