Raketten d. 21.09.15

Raketten
Bestyrelsen
Referat fra mødet i bestyrelsen d. 15.09.15
Tilstede:
Niels Henrik Hyldedal, Anette Pries Jensen, Tommy Pedersen, Jeanette Sønderskov, Mie Skovgaard Olsen,
Stina Gade Tschuriloff, Carina Bak Dinesen, Zerina Christensen og Tina Bøjesen.

Afbud: Claes Poulsen
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden og refrat

1. Kort evaluering af de sidste bestyrelses arrangeret arrangementer (Hver medlem medbringer
"to" linjer med deres evaluering).
2. Udarbejdelse af høringssvar vedr. budget 2016, se vedlagte bilag, der vedlægges dels hele
budgettet , samt et uddrag af budgettet som primært omhandler vores område.
3. Organisering af bestyrelsens hjælp til Høstfest og Fotografering, hvis der fortsat skal tilbydes
fotografering af børn
4. Samarbejde mellem Odsherreds øvrige institutioner på bestyrelsesplan- Jævnfør tidligere mail
sendt fra formanden.
5. Gennemgang af budget, bilag udleveres ved mødet
6. Nyt fra formanden
7. Nyt fra lederen
Evt.

Dagsorden og referat godkendes
Ad 1.
Evaluering af Sommerfesten, Legepladsdagen og Lyngborgturen. For alle tre arrangementer var der bred
enighed om, at det var gået rigtigt godt og ved alle arrangementer havde været et stort fremmøde.

Sommerfesten:
 Godt at alle viste hvilke arbejdsopgaver de skulle varetage, det var med til at skabe ro og god
stemning.
 At bestyrelsen havde delt spørgeskemaerne ud og kort efter samlede dem ind betød, at der kom
en høj svar procent.
Legepladsdagen:
 Til næste år skal der sættes navne på hvem der er de ”hovedansvarlige” for bedre at kunne skabe
overblik for de fremmødte forældre, hvilke arbejdsopgaver der er de vigtigste. Ligeledes skal der
være klarhed over, hvem der ”holder øje/passer de børn”, hvis forældre der deltager på
Legepladsdagen.
 Næste år skal grisen grilles på Raketten, da det er med til at skabe stemning og undring hos
børnene.
Lyngborgturen:
 Stor hjælp at hente til at bringe ting frem og tilbage fra mange forældre - Stor tak for det. –
Ad 2.
Efter en gennemgang af det fremsendte budgetmateriale der var sendt i høring, blev det besluttet, at
formanden Niels-Henrik udarbejder et høringssvar, der rundsendes til den øvrige bestyrelse inden det
fremsendes.
Ad 3.
Det blev besluttet, at der fremover kun tages gruppebilleder .For portrætbilleder skal forældre selv
kontakte fotograf.
Den 1.oktober kl. 10.00 tages der gruppebilleder af en pris på 20,00kr. Dette gøres af Niels-Henrik fra
bestyrelsen. Der vil i den nærmeste fremtid komme information vedr. betaling på INFOBA
Vedrørende Høstfesten der afholdes den 3. oktober har bestyrelsen opgaven med forplejning, som vil
foregå i Jollen. Hjælperudvalget står for koordinering af hjælpen til denne dag.
Ad 4.
Niels-Henrik deltager ved mødet mellem de øvrige dagtilbudsbestyrelser i Odsherreds Kommune.
Ad 5.
Inge orienterede om budgettet, der blev taget til efterretning. Generelt ser det fornuftigt ud. Raketten får
ca. 200.000,00 kr. i ekstra tildeling grundet en mer- normering i indeværende år. Disse midler bliver brugt
til mer - ansættelser for resten af 2015.
Ad 6.
Intet nyt.
Ad 7.
Inge orienterede om følgende:
 Der påbegyndes udskiftning af radiatorer i Spætte og Arkehuset i løbet af september måned.
 Normeringstildelingen for 2016 stiger med 4 enheder fra 114 til 118 enheder
 Der er tilført en pædagog medhjælper ekstra i hver gruppe grundet mer-normering i indeværende
år
 Der er bestilt sand til sandkasserne




Der arbejdes på en ny hjemmeside, der er ikke udmeldt dato for hvornår den ”går i luften”, men
det forventes at ske i indeværende år.
Der afholdes pædagogisk tilsyn torsdag den 3. december kl. 9.30 til kl. 11.30. Formanden deltager
fra bestyrelsen.

Evt
Der blev udtrykt stor ros til personalet for gennemførelse af Lyngborgturen. Det blev beklaget, at der var
forældre der ikke overholdte ”reglerne” i forbindelse med afhentning af deres børn på lejeren.

Referent
Inge Sparvath

