	
  

Referat fra bestyrelsesmødet d. 16.3.17
Referat fra sidste møde er godkendt og underskrevet.
1: Nyt fra Gården
A: Margrethe Reetz skolen i Ryde indkalder til et fællesmøde mellem Gården
og skolens bestyrelse. Det vil finde sted i løbet af foråret.
B: Der arbejdes på en ny strukturordning ift. rød, blå og gul gruppe. Selve
opdelingen fungerer rigtig fint, men en lokaleomrokering vil finde sted, for
bl.a. at skabe et sted, som er mere optimal for blå gruppe. Der tænkes også i
nye baner ift. brug af salen i det daglige. Mere herom senere!
C: Ift. skolebørnene drøftes der også en evt. ny ordning. Det er under
overvejelse, om de fortsat skal være på skolen i vinterhalvåret, eller om man
skal overveje, at de er på Gården hele året rundt!
D. Der er et godt samarbejde mellem dagplejerne i Ryde/omegn og Gården.
For at gøre dette endnu bedre, afholdes der i løbet af foråret et møde mellem
begge parter, hvor man bl.a. får en snak omkring nogle af de ting, som er vigtig
at have fokus på, for at kunne klæde barnet bedst mulig på til børnehavestart.

E: Der afholdes et kursus – ”legepladsens pædagogik”, for personalet omkring
legepladens funktion.

	
  

	
  

F: D. 7. april afholdes det årlige tilsyn på Gården, hvor der kommer en fra
kommunen og gennemgår stedet.
G: Maria har opsagt sin stilling her på Gården. Vi ønsker hende alt mulig held
og lykke!
F: Vigtige datoer:
Åbent hus d. 11.6.17
Gårdens arbejdsdag er d. 19. Aug. Sæt allerede nu et stort kryds!

2: Nyt fra bestyrelsen
3. a. Vedtægterne for Gården
Er gennemgået på mødet!
b. Samarbejdsaftale med Holstebro kommune
Er gennemgået på mødet!

4. Eventuelt
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
Mandag d. 1.5.17
Tirsdag d. 6.6 kl. 19.00
Mandag d. 14.8.17
Fællesmøde med Gårdens personale onsdag d. 27.9.17 kl. 17.00
Onsdag d. 25.10.17
Tirsdag d. 21.11.17 kl. 18.
	
  

	
  

