Bestyrelsesmøde i Grønnebakken
Dato:
Mandag den 1. marts 2021 kl. 17.15-19.00
Tilstede: Liv Hjordt, Mai Thode, Karen Ulriques, Thomas Drifte, Louise Bang, Søren Pryter, Nana Varis, Tina
Nielsen
Afbud:
Kenneth Ibervang, Nana Thieme

EMNE

Bemærkning og evt. beslutning

1.

Ansvar

Valg af referent og Referent: Louise
ordstyrer
Ordstyrer: Mai
NYT FRA GRØNNEBAKKEN
Kort opdatering, hvis der er sket/sker noget vigtigt den næstkommende periode, som det er relevant at orientere
om.
2.
1) Nyt fra
Indkøring af børn
Nanna/Tina
Grønnebakken
Der er pt fokus på indkøring af børn i Grønnebakken. Både i vuggestuen og
i børnehaven.
Nye ansættelser
Julie og Anna er nye vikarer i Grønnebakken.
Håndværkere
Trappen er blevet færdig og skuret til klapvognene er også blevet rigtigt
godt.
Legepladsen
Nyt sand og græs er bestilt til legepladsen.
Sommerfest og afslutning for kommende skolebørn
Den årlige sommerfest for forældre og søskende bliver desværre aflyst
pga. corona. Men i stedet vil Grønnebakken holde en børnefest her i tidlig
sommer med hoppepude, leg og boder, som vi plejer. Dette vil foregå i
dagstimerne, og Heidi vil sørge for mad til alle.
De store børn vil blive inviteret med, men der vil være krav om en negativ
Covid-19 test inden.
Afslutning for kommende skolebørn
Der vil blive lejet en minibus, så de kommende skolebørn kan komme på
en heldagstur til Granhøj, hvor der vil blive holdt afslutning for dem.
Corona
Tidligere i dag (02.03.21) sendte Nana og Tina et brev til alle forældre hvori
der stod, at personalet desværre oplever, at der kommer børn i
Grønnebakken som udviser covid-19 symptomer. Dette skaber en
utryghed hos personalet samt sætter dem i en svær situation, hvor de skal
være dommere for, om børnene må komme i Grønnebakken eller ej.
Ligeledes er der forældre, som har svært ved at vurdere, hvorvidt det er
covid-19 symptomer eller forårssnue deres barn udviser.
Vi skal fra Grønnebakkens side være helt skarpe, når der sendes mails ud
med retningslinger (links mm.), og vi skal sørge for at informere nye
forældre ordentligt om disse retningslinjer.

Hvis personalet i Grønnebakken oplever, at dette fortsætter, vil
bestyrelsen fremadrettet komme med ind over ift. at tage dialogen med
forældrene - dette i tæt dialog med personalet.
Årsrapporten
-Indefrosne feriepenge fylder en del, er der penge nok, og hvordan skal
pengene betales. Kirsten fra Børneringen anbefaler, at hvis der penge på
kontoen, vil det uden tvivl være en fordel, at få feriepengene betalt ud.
Som det ser ud nu, er der penge nok til, at de indfrosne penge kan betales
uden de store udsving i økonomien. Nanna og Tina vil gerne, at pengene
bliver betalt hurtigst muligt. Bestyrelsen støtter op om dette, og de faste
medlemmer skriver under på diverse dokumenter i denne uge.
Årsrapporten skal underskrives. Da Nana Thieme er blevet opereret i
hoften aftales det at Liv tager fordi hende onsdag eftermiddag og får
hendes underskrift. Inden da vil alle bestyrelsesmedlemmer have
underskrevet dokumenterne.
NYT FRA FORMÆNDENE
Mulighed for fx at dele information fra forældre til ledelsen.
3.
1) Nyt fra
a) Info om forretningsorden. Liv, Mai og Thomas går dette skriv igennem.
formændene
b) Grønnebakken ønsker mulighed for at dele billeder af børnenes hverdag
med forældrene. Hvilke muligheder er der, og hvordan sikrer vi, at
billederne ikke bliver misbrugt.

Liv/Mai

Mai har gennem hendes arbejde på Børns vilkår” lidt erfaring med Skyfish,
som burde være en sikker og nem løsning på nuværende tidspunkt.
Det kunne evt. være en god ide, at indkøbe en smarthphone eller tablet på
hver etage, som så kan bruges til at tage billeder med, og hvor Skyfish kan
benyttes direkte fra.
Mai tjekker op på, hvordan og hvorledes vi kan få en Skyfish konto
oprettet.

4.

Opfølgning på
bestyrelsens
arbejdsopgaver:

c) Mai og Liv har inviteret de nye forældre i Grønnebakken til et virtuelt
møde med bestyrelsen d. 14. april og d. 16. juni. Her vil der være mulighed
for, at forældrene kan møde hinanden og hilse på bestyrelsen og evt stille
spørgsmål. Der er allerede flere, som har tilmeldt sig.
Grønnebakken og resten af bestyrelsen bakker op om dette, og vi synes
alle, at det er vigtigt at få taget godt imod de nye forældre, især i denne
svære coronatid.
ØVRIGT
Momsforpligtelse: Kenneth
Liv/Mai
Børneringen har rykket KBH Kommune ift. moms, men der er intet sket.
Kenneth kontakter selv kommunen og vil koordinere med andre
institutioner.
Vedligeholdelsesplan: Thomas
Thomas har fået tilsendt to tilbud. I bestyrelsen har vi valgt det billigste og
bedste, som Thomas går videre med. Thomas koordinerer med Nanna.
Arbejdsdag: Liv og Louise

Pga. corona er det ikke muligt at invitere forældrene til en arbejdsdag i
Grønnebakken i foråret. Vi påtænker at afholde arbejdsdagen i tidlig
efterår.
Søren oplyser, at er er noget malerarbejde som helst skal ordnes hurtigst
muligt. Liv og Louise følger op på dette.
Fondsansøgning: Mai og Karen
Karen og Mai har pt fokus på sponsorater til klapvogne. Søren og Jeppe
vender tilbage vedr. naturprojektet.
Mai vender tilbage med liste over diverse steder, som de har kontakt med.

5.

Evt

6.

Referent og
ordstyrer

Information om bevilling fra Københavns Kommune: Liv
Informationen er sendt ud til alle forældre, der er ingen som har meldt
tilbage ift. den information.
TEMA/PROJEKTER
Mai og Liv har inviteret Nana til lønforhandling i uge 10
(mandag). Bestyrelsen planlægger et møde i samme uge hvor de
diskuterer løn-forslag fra Nanna.
PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE:
Mandag den 17. maj:
Ordstyrer: Thomas
Referent: Mai

NÆSTE MØDE: Mandag d. 17. Maj 2021

