Bestyrelsesmøde nr. 2

Mødedato:
Mødested
Til:
Ad hoc:
Afbud:
Referent:

Tirsdag den 24. januar 2017 kl.19.00-21.00
Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej nr. 5 C
Nina, Louise, Morten, Casper, Julie, Søren, Bettina, Kristina, Birgitte,
Pernille, Anita
Anders Bøjlund, Pernille Meltofte
Anette W

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Referater af møder den 27. oktober 2016 og den 5. december 2016
Referatet blev godkendt
3. Præsentation af Sletten Fritidsakademi v/ Anders Bøjlund
Anders viste rundt og præsenterede Sletten Fritidsakademi – og viste de nye tiltag og rum frem,
som er blevet etableret grundet fralytningen fra Villaen.
4. Mad- og måltidspolitik v/ Pernille Meltofte – Bilag vedhæftet.
Bestyrelsen tilkendegav, at det var en rigtig fin og velskrevet mad- og måltidspolitik, dog skal
visse ord ændres, såsom varieret til alsidig.
Frokostordningen tilsikrer, at børnene er mætte dagen igennem.
Uanset begrundelser, må børn kun tjekkes ind og ud i institutionen; - dette med baggrund i
at skulle uheldet være ude, så der ikke ledes efter børn, der ikke er tilstede i institutionen.
5. Siden sidst
a) Nyt personale
Der er ansat en del nye pædagoger i hhv. Søstjernen, Humlebæk Børnehave, Sletten
Legeakademi og Frugthavens Vuggestue med baggrund i, at nogle medarbejdere er gået på
efterløn og andre er påbegyndt uddannelse.
b) Områdekontoret flytter lokation
Anette orienterede om, at områdekontoret fraflytter Boserupvej, der er sat til salg, medio marts
og tilflytter Villaen på Gl. Strandvej 130. Der ville blive sat håndværkere i gang i Villaen.
6. Dialog omkring den foreløbige Årsplan 2017
Anette vil fremsende den foreløbige årsplan 2017 snarest.

7. Tilbagemelding fra jer, der deltog på dialogmødet den 19. januar 2017.
Nina fortalte, at det havde været et godt og spændende oplæg. Omdrejningspunktet var et helheds
syn på børn. Nina ville fremsende et link med oplægget til Anette.
http://futurenavigator.dk/portfolio-item/fredensborg-kommune/
Der blev suppleret med, at der havde været nogle gode arbejdsgrupper med bl.a. læringshjælp og
kammerathjælp.
8. Eventuelt
Ændring af dato for næste møde til:
Onsdag den 15. marts 2017 kl.19-21 i Humlebæk Børnehave
Anette redegjorde på baggrund af henvendelse, at dagplejens valgte forældrerepræsentant sidder
med de samme beføjelser som øvrige valgte forældrerepræsentant.
Bestyrelsen blev fotograferet, og nye plakater vil blive opsat i afdelingerne.
Opskrift på de dejlige kager bedes fremsendt til bestyrelsen.

