Bestyrelsesmøde i Grønnebakken
Dato:
Onsdag den 12. august kl. 17.15-19.15
Tilstede: Nanna, Tina, Kenneth, Liv, Thomas, Louise, Nana og Mai
Afbud:
Anders og Søren

EMNE
1.

Bemærkning og evt. beslutning

Valg af referent

Ansvar

Mai

NYT FRA GRØNNEBAKKEN
Kort opdatering, hvis der er sket/sker noget vigtigt den næstkommende periode, som det er relevant at orientere om.
2.

Ansættelser og opsigelser

Pædagogmedhjælpere Barbara og
Cecilie stopper med udgangen af
august, da de begge skal starte studie.
Emilie som har været vikar i vuggestuen
overtager Barbaras stilling i
Børnehaven.
Ansat ny pædagogmedhjælper Clara i
vuggestuen.
Rikke ny pædagog er startet i
vuggestuen, og har tidligere været
ansat i Grønnebakken.

COVID-19 retningslinjer

Vi forsøger stadigvæk at holde afstand
mellem de voksne, men børnene er
stort set tilbage til en almindelig
hverdag. Vi er blevet mere skarpe på,
hvordan vi gør, hvis der skulle opstå
smitte i institutionen. Alle leger
sammen udendørs, men indendørs er
børnene hver for sig.

Ansøgning hos Københavns Kommune ifbm. ekstra Vi søger kompensation for ekstra
coronaudgifter og afventer svar.
rengøring mm.
Forberedelse til vinter (COVID-19)

Vi er lidt bekymret for
efteråret/vinteren for børnene. Når det
bliver vinter og mørkt om morgenen,
kan børnene ikke være ude hele tiden.
Vi må finde på et rotationssystem, så
alle børn får tid inde. Vi tager emnet op
på næste personalemøde.
Den store fælles Skovtur bliver
desværre aflyst, da vi ikke har lyst til at
tage offentligt transport med så mange
børn. Nanna skriver ud til forældrene

Nanna/Tina

snarest muligt. På næste
personalemøde taler vi også om,
hvordan vi gør fremadrettet med
skovturene for børnehavebørnene.
Turen til Granhøj for storgruppen
afholdes som aftalt.

ØVRIGE PUNKTER
4.

Status på hjemmeside

Charlotte Quitzau (forældre) har været
forbi og taget billeder af børn og
personale til blandt andet
hjemmesiden.

Mai

5.

Reparation af gulve

Vi har fået et tilbud fra Lundbergs
Gulvbelægning, som vi har takket ja tak
til. Planen er, at de kommer i juleferien
og påbegynder arbejdet.

Nanna/Tina

6.

Planlægning af forældremøde 4/11-20

Vi finder det ikke forsvarligt på
nuværende tidspunkt, at afholde fælles
forældremøde samt valg til bestyrelsen
for hele huset på samme etage.

Nanna/Tina

Vi sender beretningen ud elektronisk
via mail samt, hvordan valg til
bestyrelsen kommer til at foregå.

7.

Nanna og Tina taler med personalet til
næste personalemøde, hvordan
forældremøderne på hver etage skal
afholdes.
Vi laver rundvisning uden for normal
åbningstid for forældre som har ringet
imens der har været corona og vist
interesse for Grønnebakken.

Evt.

Opfølgning på
”Feriepengeforpligtigelse”. Nanna og
Tina har ikke hørt noget fra
Børneringen, men Nanna vil følge op
på, om der er nyt.

TEMA/PROJEKTER
10.

PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
11.

•
•

Tina og Nanna finder en dato til næste
Arbejdsdag til efteråret
arbejdsdag.
Thomas og Anders ringer rundt til 2-3
virksomheder for at få et tilbud på, hvad
det vil koste at få lave en gennemgang af
Grønnebakken.

