Bestyrelsesmøde i Grønnebakken
Dato:
Mandag den 4. oktober 2021 kl. 17.15-19.00
Tilstede:
Nanna, Tina, Søren, Louise, Thomas, Liv og Mai
Afbud:
Nana, Kenneth, Karen
For hvert punkt skal det fremgå om hvorvidt punktet er fremsat til beslutning, godkendelse, orientering eller drøftelse
EMNE
1.

Valg af referent og ordstyrer

Bemærkning og evt. beslutning

Ansvar

Referent: Liv

Ordstyrer: Liv
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 Grønnebakken

Nanna/Tina

Andrea

Andrea som er medhjælper i
vuggestuen har fået nyt job i
Normandiet og stopper i sin stilling pr.
15. oktober. Der arbejdes på at ansætte
en ny i hendes stilling.

OL

Der har været afholdt OL i vuggestuen
og børnehaven, med stor succes.
Inspireret af OL, er det fremover tanken
at der hvert år afholdes en fælles
idrætsdag for både vuggestue og
børnehave.

Venteliste til rundvisning i Grønnebakken

Pga. COVID-19 har det ikke været muligt
at afholde rundvisninger. Men nu er
Nanna kommet til bunds og alle der har
ønsket en rundvisning har fået
muligheden.

Hjemmeside og FAQ

Mange forældre har spørgsmål til bl.a.
indmeldelse og opskrivning i
Grønnebakken. Information om dette
står dog allerede på hjemmesiden. Mai
og Nanna vil tale sammen om hvordan
hjemmesiden kan optimeres så
forældrene lettere får øje på denne
information.

2) Nyt fra Ledelsen

Nanna har bedt Kirsten fra Børneringen
om fremover at sende balance hver
måned. Det træder i kræft fra januar
2020.

NYT FRA FORMÆNDENE
Mulighed for fx at dele information fra forældre til ledelsen.
4.
1) Nyt fra formændene
Planlægning af forældremøde
Dagsorden for forældremøde
gennemgås.
1) Velkommen ved forpersonerne
og Nanna
Nanna præsenterer
personalet
1-2 punkter fra ledelsen,
herunder fokus på tiden
efter COVID-19 og fokus
på forældresamarbejde.
Liv og Mai vil kort udfolde
4-5 af punkterne fra
Årsberetningen.
2) Afstemning om madpolitik i
børnehaven
Kort oplæg ved Tina
3) Valg til bestyrelsen
4) Forældrene fordeler sig ud på
etagerne.
Liv vil renskrive dagsordenen og sende
den til Nanna og Tina. De vil 14 dage
inden forældremødet sende dagsorden
samt årsberetningen ud til forældrene.
I denne mail, vil vi opfordre forældre
der har interesse for bestyrelsesarbejde
om at opstille til bestyrelsesvalget d. 11.
november.
Louise og Thomas genopstiller ikke til
bestyrelsesvalget. Karen og Kenneth
genopstiller.
Gennemgang af valgregler – kandidater på valg

Planlægning af “fredagsbar” 19. november inden
personalet skal ud

Valgregler: To stemmer pr. indmeldt
barn
Valgprocedure. Der er to valgrunder.
Valgrunde 1: Først vælges de to
ordinære bestyrelsesmedlemmer ind i
bestyrelsen.
Valgrunde 2: Dernæst vælges de to
suppleanter ind i bestyrelsen

Liv og Karen sørger for at der er købt
chips, slik, sodavand, vin og øl, så
personalet kan hygge inden de tager ud
og spiser d. 19. november.
ØVRIGT

5.

Liv/Mai

6.

Årshjul

TEMA/PROJEKTER
Der arbejdes fortsat på årshjul. Det
forventes at være klar til næste
bestyrelsesmøde.
PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE:

7.

Referent og ordstyrer

Ordstyrer:
Referent:

NÆSTE MØDE: d. 15. november Kl. 17.15-18.15 – det konstituerende bestyrelsesmøde

Karen/Nana

