Bestyrelsesmøde nr. 4
Mødedato:
Mødested:
Til:
Afbud:
Ad hoc:
Referent:

Torsdag, den 7. juni 2018 kl.19.00-21.30
Gl. Strandvej 130A 3050 Humlebæk
Annemari, Julie, Bettina, Casper, Nina, Maria, Miljana, Birgitte, Anita
Louise, Søren, Kristina
Anette W

Formålsparagraffen i dagtilbudsloven er netop blevet ændret. §7: Dagtilbud skal fremme børns
trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er
grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
Det nye i dagtilbudsloven er bl.a. at bestyrelserne i institutionerne skal inddrages i udarbejdelsen,
evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.
På baggrund af lovændringen, skal vi som bestyrelse i gang med at imødekomme de nye krav og
påbegynde arbejdet med udvikling af en ny læreplan for Børnehusene Humlebæk. Som inspiration
til dette arbejde vil Annemari, som har en dagligdag som udviklingskonsulent i Gladsaxe
kommune, holde et oplæg for os (under dagsordenspunkt 3).

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2018
Referatet blev godkendt
3. Ny styrkede læreplan oplæg ved Annemari
Annemari gav en god indføring i den ny styrkede læreplan, således at bestyrelsen har fået et godt
afsæt til det videre arbejde, der venter for bestyrelsen.
4. Kvalitetsrapporten for Børnehusene Humlebæk
Bestyrelsens kommentarer skal fremsendes til Anette senest den 18. juni 2018.
5. Eventuelt
Nina gav kort en information omkring den frustration der havde været blandt nogle forældre i
forbindelse med Langebjerg skolens deltagelse i Klubøen for 6. klasses-børnene.
Maria fortalte, at der i Humlebæk Børnehave var glade, trygge forældre og børn.
Nina beretter om, at der på fritidshjemmet bliver spillet computerspil for børn over 12 år. Anette
ville undersøge dette.
Annemari gør opmærksom på eventuelle lister, der er ophængt i institutionerne, som skal ses efter
i forhold til den nye dataforordning.
Nyt navn til Humlebæk Børnehave er ønskeligt ud fra forveksling med områdeinstitutionen
børnehusene Humlebæk. Forældrekontaktudvalget, forældrene og medarbejderne blev opfordret
til at sætte processen i gang om nyt navn.
Nye datoer:
Onsdag den 22. august 2018 kl.19-i Firkløveren
Torsdag den 27. september 2018 i Sletten Legeakademi
Torsdag den 25. oktober 2018 i Humlebæk Børnehave
Onsdag den 14. november 2018 – Bestyrelsen forældremøde med årsberetning og valg til
bestyrelsen

