Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016
Deltagere: Signe, Nicolaj, Carsten, Tina, Mona, Jens Christian og Helga
1. Referat er godkendt og underskrevet.
2. Nyt fra Gården:
1. Søndag den 7. februar er der Fastelavnsfest i Rydhave. Der hænger opslag på
døren. Vi håber at se en masse børn og forældre.
2. Børnemiljøvurderingen er gennemført. Rapporten kommer på den nye hjemmeside
(mere om den senere).
3. Den nye løsning med en foldedør i børnehavestuen er i fuld gang. “Skelettet” er
lavet om indenfor 14 dage bliver foldedøren sat i.
4. Ventelisten ser pt. sådan ud: 16 nye børn starter i 2016 og der er allerede skrevet 8
børn op til start i 2017.
5. Torsdag den 28. januar var der et fællesarrangement med Ryde skole, hvor
personalerne fra skolen og Gården mødtes til et foredrag om forældresamarbejde
“Forældre anno 2016”. Foredragsholder var en fra DLO.
6. Vi skal snart have fundet en ny rengøringsdame (m/k), da vores nuværende har
fundet et nyt job.
7. Handicaptoilettet på gangen er ved at få installeret et brusehjørne, så der er
mulighed for f.eks. at vaske børn (ved evt. “uheld”).
8. Gården har for nyligt holdt møde med de private dagplejere i området (de
kommunale er også altid inviteret, men kommer ikke), hvor den nye stordagpleje
var tilstede. Det var et konstruktivt møde om samarbejdet.
9. Det er dejligt at se, at sedlen på døren om at huske at slukke motoren på bilen, når
man afleverer/henter børn, har haft en positiv effekt! Tak for det.
10. Ændringen i morgenmadstilbuddet (fra kl. otte til kl. halv otte) er en succes! Der er
mere ro på for børnene om morgenen nu.
3. Nyt fra bestyrelsen:
Der er intet nyt fra bestyrelsen denne gang.
4. Den nye hjemmeside:
Hjemmesiden er snart klar! Den tegner godt og vi glæder os til at vise den frem.
5. Generalforsamling:
Der er generalforsamling torsdag den 25. februar 2016 kl. 16.30. Vi håber på at se
mange fremmødte. Indkaldelse til generalforsamling samt kandidatliste, hvor man kan
skrive sig på, hvis man vil stille op til bestyrelsen, er hængt op.
6. Det nye tiltag i salen/etagedække:
Der er stadig fuld gang i tegning mm. af muligt etagedække i salen. Tegning er sendt til
kommunen til godkendelse.
7. Planlægning af dato for medarbejdersamtale mellem leder og formand:
Der bliver sat en dato sammen med den nye formand efter generalforsamlingen.
8. Evt.
Der var ikke noget til evt. denne gang.

