Referat fra bestyrelsesmøde på Gården d. 03.11.20
2. Nyt fra Gården



De styrkede læreplaner ligger nu på hjemmesiden



Der skal igen stemmes om frokostordning på gården. Personalet på gården ønsker ikke en
madordning, da de ønsker at forældrene selv har indflydelse på hvad deres børn får og spise.
Derudover er der meget læring i delen omkring madpakkerne og både børn og personale nyder
maddagene, som giver noget anderledes og lidt ekstra til børnene. Disse vil naturligvis blive fjernet,
hvis en frokostordning kom til.



Der kommer en Børnemiljøvurdering (BMV) i den nærmeste fremtid, hvor det er børnene der skal
svare på spørgsmålene.



Der har været legepladsgennemsyn – Alt er ok.



Jonna har valgt at gå på pension – hun har sidste arbejdsdag fredag d.18.12-20

A. Corona situationen/regler og rammer for vinterperioden her på Gården. – Lars/NF.
Som der allerede er skrevet ud til forældrene, vil vi på gården være så meget ude som muligt hen
over vinteren. Dog vil der i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer, være perioder
hvor børnene kan være indenfor.
 Der er lavet/ kommer nye tiltag på gården og i skoven, så vi fortsat i vinterhalvåret kan være så
meget ude som muligt. Her er der blandt andet tale om et større overdækket område, flere steder
med læ og tørvejr.
 Blå og gul gruppe skiftes hver 14. dag til at være i skoven. Rød gruppe kommer ikke i skoven i
vinterhalvåret, mest af alt for at give de nye børn, der starter i børnehave, en rolig og tryg start.
b. Børnetallet



Vi har på nuværende tidspunkt mange børn på venteliste til 2021. Til april rammer gården 72
børnehavebørn og ca. 13 SFO børn. Hvilket får det samlede antal op på 85 børn, hvor vores max er
89. 1. Maj kommer vi ned på 59 børnehavebørn og 1. august hvor resten skal i skolen ender vi på
54 børnehavebørn.

3. Økonomi
- Vi får årligt (hvert kvartal) et tilskud fra kommunen, som vi bruger til drift af Gården. Dette tilskud
Bliver mindre næste år. For Gårdens vedkommende bliver det ca. 130.000, -. Umiddelbart får det
ikke de store konsekvenser for os. Der bliver udarbejdet et budgetudkast for 2021, samt næste års
forældrebetaling i løbet af november mdr.
a. Halvårsregnskab – Laila



Halvårsregnskabet følger fint året før, de steder hvor der har været udsving, kan forklares i forhold
til dagligdagen under Corona situationen.

4. Nyt fra bestyrelsen



Næste bestyrelsesmøde bliver d. 8. december kl. 18 med spisning

5. Kommende arrangementer



6. Evt.

Julefrokost er aflyst i år grundet Corona situationen.

