Referat fra bestyrelsesmødet 19. august 2021
Deltagere (webex): Jonas, Stine (Græstedgård), Lasse, Melisa, Duygu, Stine (Ådalen), Esma og Kristina.
Rasmus og Tina deltog i en del af mødet.
Afbud: Nanna og Casper

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.
Nyt fra Børnehusene Kokkedal v. Kristina
Status på budget 2021
Vores budget balancerer, lige nu ligger vi 2 procent under. Vi ved dog fortsat ikke, om vi selv skal dække de corona-relaterede
udgifter.
Køb af ny el-bil
Vi har købt ny bil til køkkenet, da vi ellers stod overfor en større reparation af vores gamle bil. Vi har valgt at købe en elbil, som
bliver leveret i slutningen af august. Bilen har kostet 300.000 kr., og vi regner med at have den de næste 6 år. Vi håber, at vi kan
sælge vores gamle bil for ca. 40.000 kr.
Ansættelse af ny daglig leder
Stine, Duygo, Ann Mari, Kristina og Esma var med i ansættelsesudvalget, da Kamilla Frost var til ansættelsessamtale om stilling som
ny daglig leder på Græstedgård. Stine og Duygu synes, at det var dejligt at være med til at ansætte en daglig leder, og at ansættelsen
af Kamilla er den rigtige beslutning.
Kristina tilføjede, at bestyrelsen tidligere har været med til ansættelsessamtaler med pædagoger, og at vi eventuelt kan genoptage
dette. Det er bestyrelse enig i.
Branden på Broengen i juli
I slutningen af uge 30 opstod der brand i Broengens tidligere kulturværksted. Pga. sod og røgskader i Børneengens Hus 6 har vi
midlertidigt flyttet børnene fra dette hus til Kernehuset og det gik lige lidt stærkt med at flytte øvrige børn til Hus 8, men det ser ud til
at have været en god proces og fungerer fint både for børn og voksne
Kristina orienterer om, at der er konstateret skimmelsvamp i havestuen på Græstedgård, og at området vil være afspærret i 1-2
måneder. Derfor har vi indgået aftale med spejderne om at låne spejderhytten i denne periode.
Afstemning om den forældrebetalte madordning
I slutningen af efteråret skal vi gennemføre en lovpligtig afstemning, hvor forældrene tilkendegiver, om vi skal fortsætte med den
forældrebetalte madordning.
Bestyrelsens indtryk er, at forældrene er tilfredse med madordningen og vurderer derfor ikke, at der er behov for at reklamere for
madordningen op til afstemningen.
Forældrearrangementer i efteråret
Husene vil invitere til forældrekaffe på legepladserne i august og september måned, og der afholdes forældremøder med spiseaftener
i oktober og november måned.
Kristina og Tina har drøftet, at bestyrelsens planlagte arbejdslørdag skal flyttes til januar, når den nye bestyrelse er blevet valgt. Der
er enighed i bestyrelsen om dette.
Nyt fra forpersonen v. Tina
Tina deltog ikke i bestyrelsesmødet helt fra starten. Jonas siger, at Tina har sendt et udkast til gruppen omkring institutionerne på
Broengen, men at de efterfølgende ikke har hørt mere.
Lasse orienterer om, at kommunen gerne vil bygge to nye daginstitutioner, men at vi endnu ikke ved, hvor de skal ligge og i hvilke
bysamfund. Politikerne vil gerne købe bygningerne på Broengen, men der er komplicerede ejerforhold, som kan gøre, at en afklaring
trækker ud.
Efterfølgende fortæller Tina, at læserbrevet endnu ikke er skrevet, og det aftales, at Jonas støtter op om, at Tina kommer videre i
processen.
God tilrettelæggelse af aflevering og afhentning ud fra erfaringer fra corona-perioden
Bestyrelsen ønsker at fastholde morgenaflevering udenfor institutionerne for at give børnene ro til fordybelse og nærvær. Bestyrelsen
skal vedtage principper for morgenafleveringen samt drøfte, om noget lignende skal være gældende om eftermiddagen. Husene er
forskelligt indrettet, så principperne skal rumme mulighed for lokale justeringer.
Efter en runde, hvor bestyrelsens forældrerepræsentanter deler positive erfaringer, besluttes det, at morgenafleveringen fortsat skal
finde sted i garderoben, og at vi skal fastholde, at forældre ikke kommer ind på stuerne om morgenen. Samtidig er bestyrelsen enige
i, at der skal være mulighed for at arrangere sig forskelligt lokal under hensyntagen til forskelle i institutionernes fysiske indretning.

Bestyrelsen vil lægge op til, at forældre skal meddele tidspunkter for aflevering/afhentning i Aula, så medarbejderne også kan
planlægge eftermiddage på stuerne uden for mange afbrydelser.
Familiearrangementer i Det grønne værksted
I efteråret holder Børnehusene Kokkedal to familiearrangementer i Det grønne værksted med hygge og naturaktiviteter for børnene
og deres familier. Arrangementerne afholdes fredag den 29. oktober kl. 14.30-16.00 og lørdag den 4. december kl. 10.00-12.00.
Mireille planlægger de to familiearrangementer, det første som Naturens dag, og arrangementet i december med juletema. Vi regner
med, at Lasse gerne vil være julemand igen i år.
Det aftales, at bestyrelsens rolle er at opfordre forældrene til at deltage i arrangementerne. Hvert bestyrelsesmedlem laver en
invitation som plakat, der ophænges i eget barns institution. Arrangementerne vil også blive nævnt på forældremøder i husene.
Jonas og Casper støtter op om arrangementerne med praktisk hjælp.
Oplevelser og erfaringer med Aula
Alt efter, hvad der kommer op, vurderer vi, om projektleder Mads-Peter Galtt evt. skal inviteres med til et kommende
bestyrelsesmøde.
Under det punkt lavede vi en summe-pause, hvor forældrerepræsentanterne kunne ringe til hinanden og drøfte deres egne erfaringer
med Aula.
Opsummering af tilbagemeldingerne:
Det er en ”kold” platform.
Der mangler den røde notifikation ved app’en.
Der mangler adgang til bedsteforældre, så de kan se billeder.
Det er svært at finde ud af, hvad der er blevet læst eller ej.
Oplevelse af at informationer drukner i mængden.
Savner mulighed for at give respons på dagbøgerne, fx med emojis.
Bestyrelsen vil i efteråret samle erfaringer fra de øvrige forældre om deres oplevelser med Aula.
Det besluttes at lave en spørgeskemaundersøgelse. Melisa laver udkast til et spørgeskema og sender det til bestyrelsen.
Vi inviterer projektleder Mads-Peter Galtt med til næste bestyrelsesmøde.
Liste over ”Gode ting at medbringe, når dit barn har fødselsdag”
Når et barn har fødselsdag, bager køkkenet en bollefigur, som barnet er med til at pynte med glasur og rosiner. Mange forældre har et
ønske om, at barnet også kan dele noget ud, som de har med hjemmefra. Bestyrelsen har tidligere besluttet som en del af
kostpolitikken 2008, at der ikke må uddeles sukkerholdige ting. Nu er der kommet et ønske om, at bestyrelsen laver en liste med
forslag til, hvad der kunne være gode ting at dele ud.
Tina og Stine laver et udkast til næste gang, bestyrelsen mødes.
Valg til Områdebestyrelsen 2022
Jonas og Duygu er på valg i 2021, og begge ønsker at genopstille.
Kristina vil spørge Casper, om han ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
Det besluttes, at valget gennemføres på samme måde som sidste år, hvor vi efterlyser kandidater og fastsætter en dag, hvor valget
afvikles i de enkelte huse.
Hvis der kun er én kandidat, afholdes der ikke valg.
Det drøftes, hvordan bestyrelsen kan motivere forældrene til at stille op, og hvordan vi kan gøre bestyrelsen mere synlig.
Kristina forslår, at forældrerepræsentanterne skriver ud på Aula med en opfordring til forældrene i eget barns institution.
Esma opretter gruppen ”Områdebestyrelse” på Aula, udsender en første besked til gruppen og undersøger, hvordan
bestyrelsesmedlemmerne kan skrive ud til alle forældre i eget hus.
Tina foreslår, at bestyrelsen også bruger forældrearrangementerne i Det grønne værksted til at synliggøre bestyrelsen.
Dialogmøde med Børne-skoleudvalget
Den 28. september afholder Børne-skoleudvalget dialogmøde for skole- og områdebestyrelser. Sædvanligvis har vi 3-5 pladser.
Stine (Græstedgård), Jonas, Casper, Rasmus og muligvis Tina vil deltage i mødet.
Eventuelt
Melissa spørger til ledelse af Blomsterengens Hus 1, og hvornår Marianne er tilbage. Det har Kristina ikke mulighed for at sige noget
om nu, udover at Mette foreløbigt varetager den daglige ledelse.
Punkter til kommende møder
Rekruttering og ansættelser
Aula
Fødselsdage
Valg til bestyrelsen

Resten af året prøver vi at afholde bestyrelsesmøderne som hybridmøder med både fysisk fremmøde og webdeltagelse.

