Bestyrelsesmøde onsdag d. 23. oktober kl. 19.00-21.30
Til stede: Lasse, Rikke, Tanja, Morten, Max, Kirsten, Christina, Peter, Morten, Gitte (Under punkt 1) og undertegnede.
Referat
1. Tilfredshedsundersøgelse i børnehaven - information og drøftelse.
Henry gennemgik temaerne i undersøgelsen, som har givet meget stof til eftertanke.
En stor del af de kritiske bemærkninger hidrører uden tvivl fra mangelfuld information. Vigtigt at pointere, at man altid
gerne må kontakte pædagogerne og lederen, og gerne skrive på intra til pædagogerne, hvis der er et tema eller en
problematik, man vil have drøftet.
Det har været en hård tur for personalet, men der er også meget relevant stof til eftertanke og bearbejdning.
Forældrerådet er inddraget, og der holdes forældremøde om det på næste onsdag.
Bestyrelsen bakker op om bestræbelserne, og støtter bestræbelserne blandt personale og ledelse for den bedst mulige
udvikling.
Max foreslog en tilsvarende evaluering af SFO og klub.
2. Kvalitetsrapport for børnehaven - information og drøftelse.
Bestyrelsen bakker op om formuleringerne i rapporten.
3. Folkeskolereformen - drøftelse og indstilling
Der var opbakning til den fremlagte procesplan. Dog kunne forældreideer inddrages på et tidligere tidspunkt – der
indlægges et status- og idémøde i januar.
Vores klasse- og teamstruktur indgår i overvejelserne frem mod reformen.
4. Ledelses- og personale-situationen - aktuelt og fremover - information og drøftelse
Henry informerede om planerne om at helhedstænke en kommende bemanding af Pouls stilling sammen med
lederfunktioner i børnehave og fritidsdel.
Bestyrelsens inputs vedr. leder:
På den ene side har børnehaven behov for en separat leder, men det er vigtigt, at der stadig er sammenhæng.
Måske kommende vicer og børnehaveleder. Men samtidig svært at se en børnehaveleder i vicerjobbet.
I overvejelser omkring reformen træffes der en beslutning i starten af 2014
5. Livets gang
Skolen – stille og fredeligt efter middelalderugen.
God stemning blandt lærerne – og gode
God idrætsdag for 6. klasse til Aarhus
Skolen fylder 60 år til januar – featureuge med skolegang som i 1954.
Klubben:
Dejligt for medarbejderne at deltage i middelalderugen – men også lange dage. Godt at opleve samarbejdet og
opbakningen.
God tur til Høgdal med de yngste fra klubben og de ældste fra SFO.
Juleforberedelser er så småt ved at nærme sig.
Koncerttur til Train i november for 6. klasse.
SFO
Godt med på tværs af alder-aktiviteter.
Godt arrangement til Bag-for-en-sag – 1600 kr blev tjent hjem til Børnetelefonen.
Tur for de yngste til Silkeborg Bad.
Indsats omkring en bedre garderobe virker godt – og den fastholdes i den kommende tid.
6. Evt.
Madordning vil blive afprøvet i 3 uger i november-december.
Referent
Henry

