REFERAT SENDT TIL FORÆLDRENE D. 31.08.18

DAGTILBUDSRÅDSMØDE
Dato:

22.08.2018

Deltagere:

Heidi Lykke Kjærsgaard (daglig leder), Bettina Hollesen (Medarbejderrep.), Kirsten Schulz
(forældrerep. + formand), Karen Callisen (forældrerep.), Line Ahmt (forældrerep.), Sara Mogensen
(forældrerep.), Christoffer (forældrerep.)
Blev afholdt i: Børnebyens Daginstitutioner, Skatmestervej 7-11, 3400 Hillerød
Referent:
Karen Callisen.

1. Redegørelse fra daglig leder
a. Tilsyn: Tilsynet gik godt, både i forhold til børnehaven og vuggestuen.
b. Økonomi: Der har været et mindre underskud, men det ser pænt ud nu.
c. Budget og høringssvar 2019-2022: Der er ikke noget der involverer Børnebyen direkte, der er meget
der omhandler Væksthusene og Favrholm.
d. Personale og børnefordeling: Orientering om omrokeringer, der også er blevet offentliggjort på
Børneroden. Personalet har også fået nyt arbejdsskema og deri ligger, at der altid er to til at åbne og
to til at lukke, både i børnehaven og i vuggestuen.
e. Skolegruppen: Der er 24 børn i den kommende skolegruppe, arbejdet med denne starter 1/10 og
forvaltes af en udvalgt pædagog på hver stue. Der er fokus på en god overgang til skolen.
2. Fotograf
Det er meget personaletungt at have fotografering. Bestyrelsen ønsker ikke personaleressourcer anvendt til at
tage enkelt billeder eller gruppebilleder. Dog vil personalet tage et gruppebillede på en fast dato som meldes ud
til forældrene. Heidi vil forsøge at skrive ud i forældregruppen og hører om der er en forældre eller
bedsteforældre der er hobbyfotograf som har lyst til at tage gruppebilleder.
3. Forældrearrangementer
a. Forældremøde: Gerne tydelig dagsorden
b. Forældrekaffe: en gang i kvartalet, gerne tydeligt hvis der er optræden et bestemt klokkeslæt.
c. Spiseaften: skydes til hjørne.
d. Arbejdsdag: gerne i foråret, tages op i det nye år. Det er Dagtilbudsrådet, der står for arrangementet.
e. Julearrangement: fortsætter som hidtil.
f. Lucia: en snak om forældredeltagelse, Heidi tager det op i personalegruppen.
g. Blomstens dag: Fortsætter som hidtil.
4. Kost- og sukkerpolitik
Tilsmagning med sukker ok. Ok til at sukker og salt må bruges som smagsgivere/krydderi. Ok til personalet må
opfordrer til sunde madpakker uden slik.
Ikke kage til fødselsdage, men gerne boller eller frugt, ok at pynte evt. med en klat glasur på bollerne.
5. Mail og kontakt til dagtilbudsrådet
Fremover skal dagstilbudsrådet kontaktes via fælles g-mail, private mail adresser pilles ned pga.
persondatalovgivningen. Kirsten har oprettet følgende mail: bornebyenhillerod@gmail.com
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6. Hvem er på valg til dagstilbudsrådet og hvem ønsker at genopstille?
Christoffer ønsker at træde ud af bestyrelsen og der skal dermed vælges en ny. Sara har siddet i 2 år og
genopstiller ikke.
Kirsten, Karen og Line er fortsat valgt et år mere. De er derfor to ledige pladser i bestyrelsen som er på valg.
7. Hvad er forældrene optagede af
a. Personalebilleder skal være opdaterede.
b. Pas på hvepsene.
c. Fokus på sutterne bruges når der soves + trøstes.
d. Der bør være en ekstra holder til papirhåndklæder i vuggestuen.
8. Næste møde bliver 1/10-18 kl. 16:45-18:30.
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