Referat
Torsdag d. 17. august 2017
Kl 17:00 – 20:00
Mødet afholdes i konferencerummet - Mælkevejen
Deltagere:
Afbud:
Pkt.
Emne.

Beslutning/drøftelse
Da det er ny leders første
bestyrelsesmøde har vi lige en lille
præsentationsrunde

Præsentation

Tid
17:00 - 17:15

17:15 - 17:20

1

Godkendelse af dagsorden

2

Ressourcehus
Peter orienterer om status for Ressourcehuset.
Valg af best. medlem til ansættelsesudvalg.

Evt. spørgsmål.

17:20 - 17:30

3

Arbejdsdag
Der er planlagt arbejdsdag i Mælkevejen d.
29. september 2017.
Er der noget vi skal gøre anderledes?

Traditionelt er der ikke mange, der
tilmelder sig arbejdsdagene.
Der bør lægges en strategi for
fremtidige arbejdsdage i Mælkevejen.

17:30 – 18:00

PAUSE 18:00 – 18:20
Mælkevejen er vært ved et lettere traktement.

S

4

Valg
Der skal afholdes valg til
forældrebestyrelsen d. 8. sept. i forbindelse
med Høstfesten.
Hvem er på valg?
Opstillingsliste?
Generelle procedurer?

5

Budget 2018
På baggrund af indkomne
besparelsesforslag skal der af bestyrelsen
udfærdiges høringssvar.
Se vedhæftede bilag (Råderumskatalog)

18:20 – 18:40

18:40-19:15

Drøftelse af indkomne
forældrehenvendelser.

19:15 – 19:30

6

Forældrehenvendelser

7

Generel orientering
Medarbejderstatus (se bilag)
Budget 2017 (udgår)

8

Dialogmøde
Der er indkaldt til dialogmøde mellem
Børn- og skoleudvalget d. 29. august kl
15:30 – 17:00
Tema: Specialpædagogik

9

Eventuelt

19:45 – 19:55

10

Oprydning

19:55 – 20:00

19:30-19:35

Hvem deltager fra bestyrelsen?

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder:

Best. møder

Punkter til kommende møder

Principper
Årshjul

19:35 – 19:45

BS-møder

Deltagere: Johanne, Camilla, Rasmus, Sofie, Anne, Sandie, Henriette, Alice, Ida og Peter
Fraværende: Maiken, Tine
Præsentation af alle i bestyrelsen
1.
2.

S

Godkendt
Ressourcehus – status – i uge 35 påbegyndes arbejdet med ressourcehus. Færdige i uge 42 ca. Komme i
gang 1. november ca. Opslået 1 stilling. Ser hvor mange der søger. Bente Olsen er allerede ansat. Er en
af de tre, der kommer til at være der. Mht. stillingsopslaget så skal der være en med fra bestyrelsen.
Planen er: 25. kigge igennem ansøgninger, ugen efter samtaler, og den 30, skal der gives besked om
hvem, der har fået jobbet. Regner med at der indkaldes 5 kandidater til samtaler. Peter vil gerne have at de
starter i oktober, så de sammen med Bente kan være med til at skabe rammerne for ressourcehuset.
Sandie eller Henriette deltager fra bestyrelsen. Seks børn, der starter, og i aldersgruppe 0-6 år. Der er lagt
strategier i forhold til ergo og fys. Peter forventer, at PPR stiller de timer til rådighed. Johanne – det skal
være børn, der kan rumme at være her, og kan have gavn af at være her. Det bliver kunsten at være i
visitationsudvalget siger Johanne. Det handler ikke om hvor mange, der kan være her, men om et match –
dvs. om de passer ind her. Om de får gavn af det. Taler om plads, er der nok? Nu tager vi imod børnene,
og så ser vi. Johanne – hvis de tre er ansat i oktober, få gang i de praktiske ting, besøge børnene, etc.
Maiken skal være leder for ressourcehuset, som det ser ud nu. Peter er åben omkring en drøftelse om det,

3.

4.

5.

S

men pt. Ser det ud til at det bliver Maiken (Gul, Grøn, Ressourcehus), Alice (Blå, Rød). RH får deres eget
budget i budgettet.
Arbejdsdag. Johanne – skal være en dag man har lyst til. Nu er der en dag, den 29. september. Johanne,
taler om konkrete lister, bedst hvis man kan skrive sig op på forskellige opgaver. Diskussion omkring
tilslutning, hvorfor folk ikke dukker op (mange føler at det er en ny institution, hvorfor skal de være med til
oprydning, etc.?). Det skal være MEGET konkret. Kl. 15-19, slutter med at spise, når hjem til kl. 19. Er der
penge til noget? Afhængig af hvad siger Peter. Der er økonomi til noget – men det kommer an på hvad.
Sandie – tænke kreativt – skrive ud til forældre at MV har brug for forskellige ting, så kan det være, at
nogen har det i sine gemmer og som kan donere til MV. Seddel til at hænge op: fra bestyrelsen, nævne
børnene i det. Johanne formulere noget, som kan hænges op fælles. Pædagoger lave en ønskeliste i hvert
hus om hvad, der skal laves – hænges ved siden af Johannes liste. Henriette – mht. arbejdsdage,
reducere det Denne gang for tæt på høstfesten. Hellere, at arbejdsdagen skal være om foråret, en gang
om året. Skrive ud at vil gerne have ting, så sortere MV i det. Sofie & Anne – tager med til personalemøde
om hvad der skal stå på ønskelisterne, om HVAD der skal laves. Skrive personaler på hvert område. Det
med at donere – kan ske i forbindelse med arrangement med MV venner. Johanne – flygtningefamilier –
har de vennefamilier her i huset? Nej, siger Sofie, men der har været meget god opbakning fra andre
forældre. Personalet har også hjulpet. Integrationskonsulenter i Kerteminde Kommune, siger Peter. Til
opstartsmøde er tolk med, som forklarer for forældrene hvordan det fungerer. Der er to
flygtningefamiliekonsulenter her i kommunen, som MV kan ringe til.
Valg – fredag 8. september. Procedure for det står i styrelsesvedtægten. Henriette – ny struktur igen. Gul
Planet – kan kun vælges for et år ad gangen. Henriette på valg, ja til genopstille (1 år), Rasmus på valg,
ønsker ikke at genopstille, Sandie på valg, ja til genopstille, Ida på valg, nej til at genopstille, Tine på valg
(ved ikke om genopstiller), Johanne med næste år, men vil ikke genopstille som formand. Maiken har sendt
udkast til datoer ud for næste år – bestyrelsen må gerne ændre på datoerne. Til protokol: laver en
mødekalender til konstituerende møde efter valget. Foreslået er er mandag d. 18. september 2017. Peter
kommer med udspil til ny årsplan. Peter mest stemt for at det bliver et fællesmøde, hellere have
engagerede medlemmer, en nogen, der bliver tvunget. 7 medlemmer, og 2 suppleanter. 5 skal altså
vælges, samt de 2 suppleanter. Medarbejdere : Sofie og Anne valgt sidste år, så er ikke til valg i år =
fortsætter til næste år. Praktiske: Alice har styr på stemmesedler, de store ark hvor man skriver op hvem
der vil vælges. Hænge seddel op på hver planet, hvor man kan skrive sig på, hvis man ønsker at være en
del af bestyrelsen. Forældre til børn i RH kan desværre ikke inviteres med. De starter først til november.
Børn & personale. Bestyrelsesberetning – Johanne har forberedt. Spørge Thomas, tidligere bf, om han kan
lave opslag til høstfest & valg (Sandie spørger). Have mad & drikke med til sig selv. Bliver holdt i
Himmelrummet. Johanne står for det. Teksten skal også ligge på Intra, skrive om man vil stille op. Valgret =
en stemme pr. forælder. Alice står for at sende ud på Intra.
Budget 2018. Politikere har meldt ud, at de synes, at det er nogle grove besparelser. Det er embedsværket,
der har sat dette i spil siger Peter. Taler om notat fra hende fra Nymarksskolen, man kan kigge på nogle
vikarer, omlagt noget med kaffemaskine. Peter vil gerne have budget 2017 med fremover, men vil gerne
dykke ned i tallene først. Peter vil gerne have at der tales om høringssvar til budget 2018. Takst pr. barn 65
TDKK, reduceres med 4%. Åbningstid har været oppe tidligere, er ikke blevet til noget. Skrive høringssvar,
skrive med forældres øjne, hvad konsekvensen bliver hvis besparelserne bliver sat i værk. Tage nogle
stikord her til mødet om hvad, der skal stå. Brainstorm, Sandie: reduktion i åbningstid = kun en her i
Langeskov; solgt det som en pendlerby, vi skal være attraktive – dumt at lukke i ydertider, der hvor
pendlerne har brug for det. Flere børnefamilier, der flytter til. Politikerne har slået på at vi skal være en
penderby, og at vi skal være attraktive. Morgenen er meget stabil siger Alice, hvem der har behov for
pasning, men om eftermiddagen kan det ændre sig meget. (note til Ida – kigge på tidligere høringssvar, der
skrevet). Ida kan godt sætte høringssvar op – og sende ud til kommentarer. Reduktion i takst pr. barn –
betyder en serviceforringelse. Peter kigge på hvad vi ikke kan = kan bl.a. ikke forberede Himmelrummet til
opsætning. Henriette – skrive om normering, skrive om hvor dårligt det så vil blive. I forvejen ligger vi dårligt
mht. normering. Henriette, siger man kan skrive, at man vil frygte, at nogen så vil vælge private
børnehaver. Sige lukke nogle af institutionerne ned i sommerferien, at alle bliver passet her i MV – et

samlet sted i kommunen. Kommunen bestemmer hvor mange timer man har åbent, institutionen
bestemmer selv hvilken åbningstid der bliver. Have nogle flere hele lukkedage i kommunen (Kr. Himmelfart,
etc.) og ved andre helligdage samle børnene her (kerteminde & munkebo køre hertil). Peter – strategi at
sige – vi er kede af besparelsen, men hvis den bliver til en realitet, så foreslår vi dette xxx. Bestyrelsen må
bestemme åbningstiderne. Vi foreslår, at vi holder nogle flere lukkedage. Statistik på børnefremmøde fra
Alice (Ida). Rasmus – tilbyde at passe jeres børn i ferien, mod ekstra betaling (skal ikke stå). Modulordning,
som SFO, kunne være en løsning, men det skal ikke stå endnu. Vi håber på et fortsat konstruktivt
samarbejde. Hvis bruge 4% nedskæring, går det ud over forældresamarbejdet også, hvis der er færre
pædagoger. Høringssvar skal være inde senest onsdag 23. august.
6. Forældrehenvendelser – Camilla, henvendelser, sige til bestyrelsen, noget mere sikkerhed. Oplevet at
komme, og ingen vidste hvor deres barn var, oplevet at komme for at hente barn, og barnet har været
trykket ud. Kommende bestyrelse skal arbejde omkring principper vedr. sikkerhed på legepladsen.
7. Generel orientering – servicemeddelelse = medarbejderstatus. Det helt aktuelle billede pr. 10. august. Vil
blive delt ud til hvert bestyrelsesmøde.
8. Dialogmøde, tirsdag den 29. august, 15:30-17:00. Rasmus skal til mødet, kommer fra 17-20 (via at han
sidder i bestyrelsen i skolen). Mødet finder sted på Munkebo skole, konferencelokale Arne Jacobsen.
Deltager fra bestyrelsen: Sofie, Anne, Alice, Maiken (evt.), Peter, Rasmus
9. Eventuelt: Motionsdag – diplomer – kan det være lavet ordentligt?!
10. Runde fra husene: Rød, Grøn, Gul (Sofie): mega god opstart, alle børn og forældre har taget godt imod,
det kører! Eneste problem var skolebørn, som kun skulle være her 1 dag (31. juli) og så starte i SFO dagen
efter… Deres pladser var flyttet. Blå, Anne: ved at lande efter ferie, der er startet små nye; nogle kommet
tilbage fra lange ferier, føles som start lidt op på ny. Skal lige ind i rytmen igen. Store, der er på vej i
børnehave, er der også lavet en besøgsgruppe. Alt personale først tilbage i denne uge. Sandie –
bemærkning – forældre glade for at Peter har givet hånd til alle forældre, den dag han startede.

S

