Referat fra Dagtilbudsmøde d. 22. marts 2018.

Tilstede: Kirsten, Sara, Line, Karen, Kristina og Eva (områdeleder).

1) Plan for ledelse i Børnebyen
Kristina har fået nyt job pr. 1. april.
Helle er blevet sygemeldt 3 måneder yderligere og Helles plan har hele
tiden været at gå på efterløn til efteråret. Helle og Hillerød kommune har
indgået en gensidig fratrædelsesordning, så Helle kommer ikke tilbage til
Børnebyen. Der bliver slået en leder stilling op snarest.
Så der er pt ingen daglig leder i Børnebyen.
Eva og Lene (administrativ medarb.) sidder i Børnebyen hver fredag.
Elisabeth Futtrup og Lotte Tønning vil være i Børnebyen henholdsvis
mandag og onsdag formiddage. Begge er erfarne daglig leder i Midtbyen.
Pr. 1. maj er Lone ansat som pædagog med ledelsesfunktion. Hun
kommer fra et andet dagtilbud i Midtbyen. Lone er en erfaren pædagog.
Hun har arbejdet i Hillerød kommune i flere år. Lone skal være på
Elefantstuen.
Vi har ansat Mie (PAU assistent)fra d. 19. marts og frem til sommer. Hun
vil være i børnehaven. Efter 1. maj vil Mie være på Elefantstuen når Lone
skal lave ledelsesmæssige opgaver.
Annette har søgt og fået en omplacering til vores Sciencehus på Lindevej
pr. 1. maj.
Vi har derfor ansættelsessamtaler i går og i dag, hvor vi håber at få
ansat 2 nye erfarne pædagoger.

2) Opsamling fra områdebestyrelsen.
Kirsten informerede fra sidste møde i Områdebestyrelsen.
For yderligere info se referatet fra Områdebestyrelsen.

3) Ansættelsesudvalg.
Vi skal have et ansættelsesudvalg til de kommende samtaler ang. Den
daglig leder stilling. Kirsten vil gerne deltage.

4) Evt.
Kirsten spurgte ind til kostpolitikken/sukkerpolitikken. Hvad er
holdingen? Til fødselsdage medbringer man noget uden sukker, da det
der medbringes skal uddeles til alle børn på stuen.
Ift. børnenes madpakker er der forældrene selv der har ansvaret for
hvad der er deri. Personalet kan rådgive/vejlede, hvis de oplever en
usund madpakke.
Forældresamtaler; vi holder forældresamtaler på følgende måde:
Efter ca. 2-3 måneders opstart i vuggestuen tilbydes forældrene en
samtale og igen ved kommende skolestart ift. overlevering. Herudover er
det efter behov.
Vi vægter den daglig dialog højt, men står selvfølgelig altid til rådighed
hvis en forælder ønsker en samtale.
Arbejdsdage: Anja og Lene fra personalet deltager til arbejdsdage d. 26.
maj. Der er styr på materialer og opslaget vedr. opgaverne kommer op i
starten af maj.
Arrangementet er UDEN bør :)

