Referat af bestyrelsesmøde den 5. april 2018
Dagsorden:
1. Referat fra sidst
2. Eventuelt
3. Ferie-/lukkedage, punkt fra sidst udsat p.g.a. for få forældre
4. Tema: Gentænk Aarhus Vest
Besluttet på konstituerende bestyrelsesmøde: Gentænk Aarhus Vest – integration. Hvornår er man
dansk, kombinere det 2-kulturelle med den gode historie om både Gellerup og dagtilbud.
Når mødet afholdes, forventes det, at vi ved mere om de initiativer, den store inddragelsesfase er
endt ud med, disse kommer i høring. Bilag eftersendes.
5. Afdelingerne rundt.
Referent:
Lene Syberg
Til stede:
Anni
Louise
Mathilde
Karina
Charlotte
Jakob
Morten
Birgitte
Yazgül
Mathilde
Annelene
Referat:
Ad 1:
Referat godkendt.
Ad 2:
Forældreoplæg vedrørende udvikling af kvalitet til efteråret.
Orientering om at der er pres på vuggestuepladser byen rundt, så vi kigger på organisering og struktur for at
rumme de mange 0-3 års børn.
Ad 3:
Konklusion på drøftelserne er, at det fastholdes med de lukkeuger, der er nu, dvs. uge 29 og 30.
Argumentet er bl.a., at skolebørnene ville skulle tilbage i børnehaven efter ferie. Der er et forældreønske om,
at man til Påske og jul deler børnene i de 2 dagtilbud, så der er færre børn og mere kendte rammer. Det giver
god mening, og det drøftes i lederteamet til jul, hvorvidt der er så mange tilmeldte, at de skal deles.
Ad 4:

Initiativerne blev gennemgået, svært at danne sig et overblik, da de konkrete initiativer ikke var endelig klar til
udsendelse da mødet blev afholdt. Det drejer sig om 50 sider. Vi fik dog en pejling på i hvilken retning et
høringssvar kan formuleres. Annelene og Lene skriver sammen om et høringssvar. Frist er d 9.5.
Ad 5:
Engen:
Læreplanstemaer er sat ind i et årshjul, så det prøves, at hele afdelingen arbejder med samme tema på de
enkelte børns niveau.
Storebørnsgruppen optræder med cirkus til sommerfesten, dette skulle gerne blive en tradition.
Der skal arbejdes med fri for mobning.
Dagplejen:
Kirsten går på efterløn 1.6., så der er ansættelsesproces i gang.
Kompetenceudviklingsforløb for dagplejere og medhjælpere starter i juni.
Bækken:
Ny pædagog ansat 1.5., og en stilling mere slået op til besættelse 1.6.
Cirkusforløb i gang på tværs af stuerne.
Stadig i gang med at se på hinandens praksis.
Medarbejderne er på både motorikvejleder- og robusthedskursus.
Skoven:
Der tales om organisering og struktur i afdelingen i forbindelse med mange vuggestuebørn.
Har også medarbejdere på motorikvejleder- og robusthedskursus.
Foråret skal bruges til naturforløb.
Unimukken:
Mindfulness er startet i hele huset, det kaldes pusterummet og foregår efter spisning og inden legeplads.
Er i gang med videokodning i forhold til pædagogisk praksis.
Viben:
2 nye pædagoger startet, Anina og Johanne. Endnu en stilling slået op til vuggestuen.
Er også startet op med afslapning – døde fisk.
Er i gang med at tale om organisering og struktur på baggrund af mange vuggestuebørn. Viben efterspørger
forslag til hvordan man kan afholde sommerfest.

