Bestyrelsesmøde
Dato:
Tid:
Sted:

16. maj 2018
19.00 – 21.00
I blå hus (stuen)

Deltagere:

Eva, Susse, Betina, Pernille, Stine, Morten, Rikke, Kristian

Forfald: Niels, Anders
Referent: Rikke
Mødeleder: Morten

DAGSORDEN


Godkendelse af dagsorden



Godkendelse af referat



Valg af referent



Nyt fra formanden
o Opfølgning på bestyrelsens værdigrundlag.
Stadig under udarbejdelse, der arbejdes videre med dette d. 13. Juni.
o Forældreforening.
Stadig udfordringer med etablering af kontoen. Eva tager teten til at få den
opstartet. Ellers er der positiv stemning omkring opstart af forældreforeningen
🙂
Andet: Der efterlyses fra forældrenes side tidligere udsendte nyhedsbreve fra
Kristian. Kristian vil genoptage dette.
Kristian lægger referat fra vores bestyrelsesmøder på Intra.
Jette lægger referatet på hjemmesiden.



Nyt fra Kristian
o Orientering om personale dag 26. Maj
Kerneopgaven vil være i fokus denne dag.
o Orientering om forældrearbejdsdag 27. Maj

Bestyrelsesmøde
Primært udendørs opgaver. Børn er velkomne. Der kunne sagtens være større
tilslutning. Det aftales at Stine fra bestyrelsen fremadrettet er tovholder på at
arrangere arbejdsdagene.
o Orientering om økonomi
Ser fint ud ifht. at overholde budgettet.
o Orientering om bygninger
Bygningsplan er udarbejdet med en tidsplan.
Det meste el-arbejde er udbedret allerede.
Toiletforhold og puderum i grønt hus står for tur næste gang.
o Orientering om sprogprojekt
Det første hold agenter er uddannet, til efteråret skal et nyt hold uddannes.
Alle stuer på nær én stue får "agenter".
o Børnetal og ny økonomimodel
Pt. er der ikke fyldt op med børn i husene, men der er fortsat mange på
venteliste.
Orientering om ny økonomi-model; "pengene følger barnet princippet" pr. 2019.
o Nyt strategisk fokus i Allerød
3 Fokusområder:




Social kapital på arbejdspladsen
Værdi for borgerne fra "mere til bedre"
Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen

o Sommerferie
Ferieplanen for personalet går op.
o Intranet
Der mangler fortsat mange forældre på Intra.


Nyt fra personalet
o Orientering fra MED
Der orienteres om den afblæste konflikt.

Bestyrelsesmøde
BHV har lige været på fælles tur.
Ny storbørnsgruppe etableret (se pjece).
Orientering fra gult hus: Travlt, sygdom, gode nye vikarer.



Evt.

