Referat

1.

Forum

Bestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 21.08.18 kl. 19 - 21

Sted

Overmarksgården

Deltagere:

Hanne Enegaard
Gitte Brixen
Jytte Svendsen
Jeanette Sandberg
Lars La Cour
Kari Høst Wraae
Anja Birkenfeldt
Line Høker Eriksen

Valg af referent (efter tur) og mødeleder (fast) samt godkendelse af
dagsorden
Gitte Brixen er referent

2. Valg til forældrebestyrelsen
- Forberedelser/hængepartier inden valget?






Der skrives en invitation til valgaftenen (Kari)
Børnehaven står for mad og tilmelding til aftenen, vi gør som sidste år med
fællesspisning først, efterfulgt af oplæg til valg af frokostordning og valg til
bestyrelsen
Betina kommer og laver et oplæg om frokostordningen
Vi får anvisninger fra forvaltningen, til afstemning om frokostordningen og
laver stemmesedler
Der medsendes et følgebrev til stemmesedlerne, så alle kan se, hvad der
stemmes om

- Hvem er på valg/genvalg?
 Line og Anja er på valg. Anja genopstiller ikke.
2.

Forældreråd – manglende forældreopbakning v. Line



Der er godt gang i forældrerådet i Himmelrummet. I Himmelrummet tager
forældrerådet imod og siger velkommen til de nye familier
 På Overmarksgården skal vi fortælle om forældrerådet og om de arrangementer de står for, til de kommende fællesspisninger i børnehavegrupperne
og forældremøde i vuggestuen, for at få nye og flere forældre til at melde
sig.
3. Budget v. Hanne
Diskussion om de medfølgende udfordringer





Assens kommune, som mange andre kommuner, mangler penge og har
store spareudfordringer.
Der er besluttet i børne- og uddannelsesudvalget, at der skal hentes 5 MIO
kr. på vores område. Vi skal alle spare i år, vi ved ikke, hvor meget endnu,
men pengene overføres til næste års budget.
Områdeinstitutionens budget ser rigtig fint ud, og vi skulle i gang med at
renovere garderober i Himmelrummet
Grundet de kommende besparelser, udskydes garderoberne i Himmelrummet, og pædagogisk weekend for personalet droppes i år, så der er råd til
vikarer i nødsituationer

4.

Budget stormøde og visionsmøder i Assens kommune
Bestyrelses repræsentation, hvad tænker vi om det?
 De to møder minder umiddelbart meget om hinanden. Vi prioriterer at
møde flere op til samme møde. Vi bliver enige om at deltage i budgetborgermødet d. 6. sep. i Glamsbjerg

5.

Eventuelt.

Feriepasning i uge 42
 Vi har tradition for at være i Overmarksgården i uge 42 og Himmelrummet i uge 7. På grund af stort børneindtag i Overmarksgården, og
dermed mange børn, særligt i forårsmånederne, bytter vi i år rundt på
ugerne, så vi er i Himmelrummet i uge 42, under forudsætning af, at
der er tilmeldt færre end 55 børn. Hvis der er tilmeldt flere børn, flyttes
pasningen til Overmarksgården, da Himmelrummet ikke har kapacitet
til flere børn.
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