Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Gården d. 02.06.20
Tidspunkt: kl. 19.00
Deltagere: Bestyrelsen på Gården
Afbud:
Ordstyrer: Jens Kristian
Referent: Nanna
Kage: Jens Kristian

Referat:
1. Siden sidst
a. Referat fra sidste møde godkendes og underskrives:
-

Referatet fra sidste måned underskrives.

-

Referatet fra generalforsamling tilrettes.

2. Nyt fra Gården
a. Samarbejdsaftale med kommunen:
-

De nye bestyrelsesmedlemmer informeres om samarbejdsaftalen og det
arbejde, som har foregået de seneste måneder.

b. Corona:
-

Der informeres om den forsatte hverdag med Corona, indtil videre går
dagene godt, men der er naturligvis både fordele og ulemper. Vi begynder
at samle grupperne i ydertiderne, morgen og eftermiddag, således det hele
kan gå op bla. med fremmødeplanerne.

-

Der ses en stor fordel ved at være meget ude og være mere sammen ”fast”
i grupperne både for børn og voksne. Der snakkes lidt frem og tilbage om
fremtiden: hvad kan man tage med videre, hvilke muligheder er der, hvad
er en udfordring og hvad kan slet ikke lade sig gøre.

c. Ansættelse af ny pædagog:
-

Rafael fik en god afslutning d. 29/5 og jagten på en ny pædagog er gået ind.
Der er ansættelsessamtaler i uge 26, information følger.

d. Bestyrelses arrangement med DLO – der undersøges en mulighed for dette igen i år.

e. Ansøgningen hos kommunen om flere pladser er blevet afvist, derfor kan der
imødekommes ansøgninger fra familier som har været opskrevet. Der er ikke plads til nye
familier før maj 2021.
f.

Hytten på Gården, der arbejdes på godkendelse – ikke til institutionsbrug, men som
”madpakkehus”.

g. Der er startet en ny studerende Nickolaj, som skal være her frem til december
3. Økonomi
4. Nyt fra bestyrelsen
a. Cykelhjelme på legepladsen:
-

Der spørges ind til politikken omkring, at have cykelhjelm på når børnene
cykler. Politikken er at når der er cykeldag, så har børnene hjelm på da
tempoet er et andet og der kun er cykler fremme. Dog vurderes det at
kvælningsfaren ved at bruge hjelmen er større og derfor bruges den ikke i
hverdagen. Alle er dog helt enige om, at man skal passe på og der er en
risiko.

b. Forældrenes reaktion/erfaring fra Corona tiden:
-

Flere forældre har givet udtryk for, at den sidste tid har haft en positiv
effekt på børn og forældre fx:
Aflevering - nærværet nævnes og det at børnene har helt fast rytme ifbm.
afleveringen
Faste rammer - hvad der forventes af børnene, afgrænsningerne
Mindre grupper/færre børn i grupperne
Mindre sygdom - bedre/mere fokus på hygiejne
Mere fokus på hvordan man skal forholde sig når man er syg – inspiration
til fremtiden

5. Kommende arrangementer
6. Næste møde: 11/8 kl 18
7. Evt.

