Referat
Onsdag d. 15. maj 2019
Kl 16:30 – 18:30
Mødet afholdtes i konferencerummet i Mælkevejen
Deltagere:
Sandie Eschen, Maria Volke, Camilla Biasiolo, Christian Wewer, Jack Nielsen, Kathrine Sørensen,
Kamilla Pedersen, Gitte Madsen, Anne Westphalen, Sofie Olesen og Peter Slifsgaard (ref)
Pkt.
Emne.
Beslutning/drøftelse
Tid
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden anmærkninger

16:30 - 16:35

2

Generel orientering
 Budget 2019
 Medarbejderstatus 1/5-19
 Ledelsens strategi

Budgetopfølgning blev drøftet og taget
til efterretning.
Medarbejderstatus blev drøftet og taget
til efterretning.
Bestyrelsen fik et kort resumé af
ledelsens strategi for resten af 2019.

16:35 - 16:50

Principperne for forældremøder blev
med enkelte kosmetiske ændringer
godkendt – og de bliver lagt ind på
vores hjemmeside og gjort synlige for
alle. (offentlige)

16:50 – 17:30

Tovholder: Peter

3

Principper
 Forældremøder
 Mobilfri Mælkevej

Principperne om Mobilfri Mælkevej
blev med enkelte ændringer godkendt
ved intern afstemning i bestyrelsen.
– også disse bliver lagt ind på vores
hjemmeside og gjort synlige for alle.
(offentlige)
Men bestyrelsen ønsker at principperne
skal være et synligt styringsværktøj,
som bestyrelsen kan være med til at
styre efter. Dette vil ledelsen
naturligvis være behjælpelige med,
således at personalerne ikke skal
fungere som ”politi” i hverdagen.

Tovholder: Peter

PAUSE 17:30 – 17:50
Mælkevejen var vært ved et lettere traktement.

4

Forældrehenvendelser
 Er der indkommet henvendelser?

Der var ingen indkomne
forældrehenvendelser.
Principperne for forældrehenvendelser
gøres ligeledes tilgængelige på
hjemmesiden.

17:50-18:00

5

Sommerfest
 Torsdag d. 20. juni
 Hvad gør vi?
 Forældreinddragelse
 Medarbejderinddragelse

Peter Slifsgaard sender invitationer til
forældre snarest muligt.

18:00-18:20

Der er opmærksomhed på ikke at skabe
flaskehalseproblemer ved boderne –
ligesom sidste år.
Dagplejen deltager i festen, da det er
distriktets fest – og fordi Mælkevejens
Venner også er for dagplejen.

Tovholder: Peter

6

Eventuelt

Der vil når vi kommer tættere på
dato’en blive indkaldt til et
koordinerende sommerfestmøde i adhoc udvalget.

18:20 – 18:28

