Referat – Forældrebestyrelsesmøde d. 10-06-2021
Deltagere: Anders, Jannie, Belma, Mette, Katrine, Signe, Helle og Jannie
Fraværende: Rikke
Referent: Belma
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- Godkendt, alle underskrev
2. Nyt fra kontoret
2.a - Tilsyn
Der skal laves et pædagogisk tilsyn i Mælkebøtten d. 03.09.21 med efterfølgende
evaluering/feedback d. 21.09.21. To konsulenter kommer og observerer dagligdagen og sparrer
med personale og formanden for forældrebestyrelsen.
2.b – Bemanding og børneantal
i. Christine og Mathilde stopper som medhjælpere i uge 26. Der er ansat Olivia og Ida i
stedet for, som begge tiltræder efter sommerferien.
ii. Børnetallet pr. 01.08.21 vil være på 73 børn i alt
Troldehekse vil have hele årgang 2016 samlet, i alt 19 børn og 3 voksne
Tusindfryd vil have 27 børn fordelt på to stuer med 4 voksne i alt
Valmuerne vil være 10 børn og 2 voksne
Solsikkerne vil være 11 børn og 3 voksne
Anemonerne vil være 8 børn og 3 voksne
iii. Bemanding i sommerferien vil kræve vikarer – Line ansat, som også vil indgå i
bemandingen de dage Anja skal have plejeorlov
iv. Køkkenleder Jannie forventes tilbage i uge 8, 2022
Gitte er pt. ansat i køkkenet
2.c – Klima
Der skal laves en handleplan for arbejde med klima, og temaet der startes med er ”dannelse”. Signe
F vil være tovholder på projektet.
2.d – Økonomi
i. Generelt har Mælkebøtten en sund økonomi, og alle udgifter i forbindelse med corona
er blevet dækket
ii. Mælkebøtten har ansøgt og modtaget 15.000 kr. fra Venner for Højen, som er blevet
brugt på indkøb af projekter og iPads
iii. Der mangler legetøj i institutionen
2.e – Pædagogisk dag
Afholdt d. 08-05.2021 med eksternt oplæg vedrørende digitale medier som tema
2.f – Nyt tema
”Ud i Højen” erstatter digitale medier som fælles tema i Mælkebøtten efter sommerferien. Fokus
vil være på lokalsamfundet

2.g – Hegn
Nyt hegn opsat rundt om institutionen.
Der ønskes samarbejde med lokalområdet omkring reparation/vedligeholdelse af eksisterende
hegn mellem institutionen og boldbanen, samt eventuelt hængelås ud til aktivparken, så børn ikke
kan komme ud af institutionen uden opsyn.
3. Nyt fra stuerne
3.a – Tema
Temaet ”Digitale medier” er afsluttet og har været en stor succes. Der er lånt forskelligt udstyr
fra kommunen, som børnene har stiftet bekendtskab med, og de digitale medier er tænkt ind
i både leg og læring.
3.b – Sprogbrug
Øget fokus på sprogbrug i hele huset, dog særlig indsats ved Troldheksene – der skal tales pænt til
hinanden og om hinanden. Man omtaler hinanden ved navn. Handleplan udarbejdet og sendt til forældre.
4. Eva. af arbejdsdagene
Begge arbejdsdage har været succesfulde med god tilslutning, og alle opgaver blev nået.
Der meldes ud på et senere tidspunkt omkring ny arbejdsdag – eventuelt i efteråret
5. Sommerferieplaner
Mange børn holder kun to ugers sammenhængende sommerferie, og det giver
udfordringer for personalet og bemandingen. I uge 28 er 50 børn tilmeldt pasning og i uge 31 er der
55 børn.
Inden næste års tilmelding til sommerferien – laves et skriv vedr. sammenhængende ferie og
bemanding i Mælkebøtten, for at gøre forældre opmærksomme på problematikken. Alle familier opfordres
til at deres børn afholder ferie på lige fod med forældrene. Dette års arbejdsplan drøftes internt, for at
imødegå alles ferieplaner og ønsker på bedste vis.
6. Oplæg om stærkere fællesskaber
- Udskydes til næste bestyrelsesmøde i august
7. Dialog omkring madkultur hjemme og i Mælkebøtten
Der ønskes så vidt muligt ens retningslinjer på tværs af Mælkebøtten omkring bordskik,
mad mod, prøvesmagning af mad m.m.
Personalet udarbejder et udkast til en madpolitik
8. Logo
Rikke har tegnet flere forskellige forslag til nyt logo, alle med børn/fællesskaber og en
mælkebøtteblomst i fokus. Der udvælges to, som forældrene og børn kan stemme om.
9. Evt.
i.
ii.

Grusvejen ved Troldeheksene trænger til opfyldning grundet huller i vejen, der skaffes sand
til formålet
Højen Hule afholdes i uge 35 (mandag – torsdag) – mere information i kommende
nyhedsbrev.

