Bestyrelsesmøde i Grønnebakken
Dato:
Mandag den 28. september 17.15-19.15
Tilstede: Thomas, Nanna V., Tina, Kenneth, Louise, Liv, Søren, Nanna og Mai
Afbud:
Anders

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.

Columbus - sikkermail

Grønnebakken har pr. dags dato fået
opsat ”sikkermail”.

Telefon

Tina og Nanna undersøger ny
telefonløsning til Grønnebakken. I
første omgang spørges det nuværende
selskab, hvilken løsning de kan tilbyde
ud fra Grønnebakkens ønsker samt
behov. Tina og Nanna får også ændret
telefonhilsen. Mai skriver på
hjemmesiden, hvornår der er telefonkontor-tid.

Beredskabsplan for COVID-19

Beredskabsplanen er færdigskrevet.
Nanna sender den ud til forældre, og
Mai ligger den på hjemmesiden.

Pædagogisk

Vuggestuen: Rikke og Clara er kommet
godt ind i huset. Arbejder meget med
struktur, indretning og mindre
børnegrupper.
Børnehaven: En udfordring vi ikke kan
komme i skoven, tager i stedet for to
gange om ugen på cykeltur.
Pædagogiske dage: Fokus på
årsplanlægning og lærerplaner (som
bliver lagt på hjemmesiden, når de er
færdige). Derudover fokus på nu
”emnefokus” de næste to år frem.

Mulig kompensation for forældrebetaling

Børneringen har oplyst om, at det ikke
som tidligere meldt ud, er forældrene
som privatpersoner der skal ansøge om
kompensation for forældrebetaling,
men at ansøgningen vil foregå̊ mellem

Nanna/Tina

privatinstitutionen og den enkelte
familie.
Grønnebakken har sendt Københavns
kommune en samlet opgørelse over
COVID-19 relaterede merudgifter (fx.
ekstra udgifter til rengøring, ekstra
vikartimer etc.) samt et estimat på hvor
mange børn som ikke er blevet tilbudt
pasning i perioden den 15. april til den
10. maj.
Grønnebakken forventer svar om
bevillingsbeløbets størrelse i udgangen
af 2020.
Bestyrelsen er enige om, at uanset
ekstra-bevillingens størrelse, prioriteres
at institutionens merudgifter i
forbindelse med genåbningen har
første prioritet til at blive dækket. Hvis
der derefter er et beløb i overskud, vil
beløbet gå til nye fælles oplevelser for
både vuggestuen og børnehaven i
2021.

Mai/Liv

Mai og Liv formulerer et brev til
Grønnebakkens forældre og orienterer
om dette.

ØVRIGE PUNKTER
4.

Økonomi (budget)

Budgettet ser på nuværende tidspunkt
rigtig flot ud. Udover at vi fremadrettet
har penge til diverse projekter som fx
hjælp fra gartner til stenbelægning,
renovering af klapvognsrummet, ny
stor varmelampe, ny printer til
kontoret, udskiftning af brædder til
udendørs borde og bænke, indkøb af
klapborde, så der kan siddes i mindre
grupper, nyt tørreskab samt ekstra
vikartimer, har vi stadigvæk et pænt
overskud på ca. 100.000 kr.

5.

Valg til bestyrelsen og årsberetning

Vi skriver en mail ud til forældrene og
fortæller om valg til bestyrelsen.
Processen bliver:
Torsdag den 1. oktober: Mail sendes
ud til forældre om bestyrelsesvalget.
Mandag den 19. oktober: Deadline for
at indsende kandidatur til bestyrelsen.

Nanna/Tina

Mai/Liv

Mandag den 26. oktober til mandag
den 6. november: Afstemning
Mandag den 9. november:
Offentliggørelse af den nyvalgte
bestyrelse.
Årsberetning sendes ud den 26.
oktober (Thomas, Nanna og Tina er
ansvarlige).
6.

Hjemmeside

Domænet ”grønnebakken.dk” er
alligevel ikke ledigt. Vi står øverst på
ventelisten for at kunne købe det, når
det igen bliver ledigt.

Thomas/Nanna
/Tina
Nanna/Tina

Mai retter billeder på hjemmesiden og
undersøger ifht. mobilvenlighed.

7.

Arbejdsdag 2021

Forældrehåndbogen er lagt på
hjemmesiden, og Liv foreslår, at den
sendes ud til nye forældre
fremadrettet.
Nanna og Tina deltager ikke på næste
bestyrelsesmøde, hvor vi planlægger
arbejdsdag. Følgende skal bl. a. laves:
Brædder udskiftes
Hvidt stakit skal males
Låge hænger skæv
Male byggebrædder
Vandbassin skal renoveres
Område gøres klar til krible-krable
Højtryksspules
Etc.

8.

Evt.

TEMA/PROJEKTER
10.

PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
11.

Næste bestyrelsesmøde mandag den
16. november efter bestyrelsesvalget.

Nanna/Tina

