Forældrebestyrelsesmøde i Kilden
Dato:
5. september 2019
Referent: Malene
Afbud:
Lars, Katrine
Dagsorden
Siden sidst: v/ Birte

Referat
Godt i gang efter sommerferien – god afsked med
skovsangerne.
Jævn fordeling af børnegrupperne i dette halvår.
God børne- og personalesammensætning.
Der er tilknyttet en praktikant i et år, som er i et
erhvervsmæssigt forløb.
2 øvrige praktikanter i huset.
Kvalitetsrapport med kort frist på trapperne.
Ibrugstagningstilladelse af hele huset fx har lydmålinger
betydet at der er sat trolltex-plader op til at dæmpe lyden.
Skovhuset – alt er snart skiftet og repareret og klar til brug
Pædagogiskdag d. 27/9 – Vandrehjemmet i Odense med tema:
De nye læreplaner. Herunder, det pædagogisk værktøj – Learnlab er indkøbt ift. systematik vedr. evaluering.

Siden sidst: v/ Niels
Endelig formel godkendelse af Kilden nærmer sig.
Økonomi: Underskud i 2018, der er strammet op og
økonomien i 2019 ser fin ud, og det er muligt at nå målet.
Det har været dyrt at leve op til de krav der har været
gældende for at få godkendt bygningerne.
Vi afventer den nye regerings forhandlinger med KL, ift.
minimumsnormeringer og konsekvenser heraf.
Vi har besluttet, at vi løbende holder os orienteret ift. budget
og evt. besparelser på børneområdet i Assens kommune.
Bestyrelserne i de private institutioner i Assens kommune har
aftalt et mere formaliseret samarbejde.

Arbejdsdag

D. 20/9
Tovholdere:
Rengøring – evt. desinficering – Louise og Linda (gør
opmærksom på hvad der skal medbringes. Kilden indkøber
rengøringsmiddel.

Mad – Trine m.fl.
Overdækning til skovhuset - Lars
Male udendørsmøbler – Katrine
Ad-hoc - Jesper
Ekstra sand - (en dag uden børn)
Birte koordinerer med Lars om øvrige ting.
Forældremøde
D. 8/10 kl. 19.30
Punkter fra forældrebestyrelsen:
•
•

•

Bæredygtighed

Årsberetning v/ formanden
Valghandling
- Valg af formand/bestyrelse - Christian er konstitueret
formand og stiller op til formandsposten.
-

Louise og Linda stiller op igen

-

Katrine stiller ikke op igen

-

Malene og Jesper er ikke på valg

Hygiejne + bæredygtighed

Tiltag:
•
•
•
•

Genopladelige batterier
Pap-kalender (kommer snarest)
Grønne spirer
Økocertificering

Der laves et menupunkt på hjemmesiden vedr. bæredygtighed.
Evt.
Fødselsdage - Skovsangerne

Drøftes i personalegruppen. Evt. på det kommende
forældremøde.

Rengøring

Indsats for at forældre tager skoene af – planche til
indgangene.

Mad i Vuggestuen i sommerferien

Lavere niveau i sommerferien – forventningsafstemning.
Birte tager det med videre som et opmærksomhedspunkt.

Fortov

Sikker vej til Kilden og Skovkanten mv. for gående /cyklende.
Malene kontakter Dan Gørtz.

Sygdom (tages på som punkt på næste best.møde)

Hvad kan gøres for at forebygge? Evt. nyhedsmail i uge 2
Periode med håndhygiejne kampagner – andre produkter
undersøges.
Holde børn hjemme.

