Referat fra bestyrelsesmødet d. 01.05.17
Referat fra sidste møde er godkendt og underskrevet

1: Nyt fra Gården
A. Aftalen med Majken er blevet forlænget til sommerferien, da der fortsat
vil være støtte på 2 børn.

B. Der har været årligt tilsyn. Gården blev beskrevet som en god og sund
organisation, der opfylder de lovgivningskrav der er til institutionerne.
De tilsynsførende blev også brugt som vejleder i forhold til bestemte
situationer på gården, med god feedback. Kvalitetsrapport for
dagtilbuddet er nu kommet på hjemmesiden, da dette var et krav.

C. Der er købt nyt komfur, den gamle var 23 år 😊
2: Nyt fra bestyrelsen
Intet nyt fra bestyrelsen
3: Fællesmøde med MRS´s bestyrelse d. 15/5 – Forslag til punkter som ønskes
drøftet?
A. Mødet afholdes her på gården.
B. Punkt 1: Placeringen af SFO’en - vores ønske er:
At ”basen” for SFO’en skal være på gården, dog med håb om at vi i
samarbejde med skolen kan lave en aftale, så skolens faciliteter også
kan benyttes efter behov.
Ledelsen og bestyrelsen ser det som en fordel at bevare SFO’en til
trods for, at det ikke er der institutionen tjener sine penge. Vi har

pladsen til det og vi synes der er nogle gode ting at tilbyde børnene,
derudover er der store fordele i forhold til det samlede antal af
personale på gården. Det har været drøftet til skolens
generalforsamling (fra forældre siden), om der var nogen mulighed for
at SFO’en kunne være på skolen i stedet for Gården.
C. Punkt 2: Hvordan kan vi gøre samarbejdet bedre mellem MRS og
Gården.

4: Strukturen på Gården (rød, blå, gul gruppe, samt SFO gruppen)
A. Der har været afholdt en strukturdag for personalet. I forbindelse med
at der er kommet flere små, er der opstået en del udfordringer i forhold
til grupperne. På dagen blev der bl.a. snakket om hvad der skal være
fokus på i de forskellige grupper, så der hele tiden vil være en rød tråd
i det der forventes af børnene i henholdsvis rød, blå og gul gruppe.

B. Der vil efter sommerferien blive ændret på hvor de forskellige grupper
skal høre til. Rød gruppe flyttes over i lokalet hvor skolebørnsgruppen/
gul gruppe er. Da børnene i rød gruppe er de ”nye” skal der tages
ekstra godt hånd om dem, det er derfor besluttet at dette lokaler egner
sig rigtig godt til dem, da de bliver lidt mere afskærmet der.
Blå gruppe skal være der hvor rød gruppe er nu.
Gul gruppe skal være i salen. Salen bliver indrettet til grupperum, der
vil komme skærmvægge m.m. Det skal dog stadig være sådan at salen
hurtig kan laves til sal igen.
Skolebørnsgruppen har hytten plus salen sammen med gul.

5: Personalesituationen (SFO gruppen)
A. Maria er holdt, der er ikke ansat en ny i stedet for hende. Det er et
ønske at ansættes en pædagog på max 25 timer. Efter mødet med
skolen kan vi endelige afgøre hvad der skal ske med SFO-børnene og
dermed også antallet af personale.
6: Ajourføre velkomstfolder og institutionsplan
A. Ris og Ros kassen skal fjernes.
B. Beskrivelsen af personalet rettes til.
C. Der kommer nye billeder.
7: Eventuelt
Næste gang: Opdatere årets gang + institutionsplan (tages med hver gang
med nye punkter).

