Referat d. 5/3 - 2018
1. Økonomi v/ Preben Thøgersen - ingen påtegnelser. Institutionen læner sig op af
Fredensborg Kommune i første omgang i forhold til den nye persondatalov som træder
i kraft d. 25/5-2018.
2. Formand - Henriette; næstformand - Maja; bestyrelsesmedlemmer - Marc + Mallanie +
Elaine + Rikke ; suppleanter - Grethe + Camilla + Julie.
3. Runde i huset - Godkendelse af referat: Rengøring: Elite rengøring ( Core) gør rent
og de gør det godt. Fritten: Maria og Caroline er stoppet, Jan er sygemeldt men
kommer snart tilbage, Jonas er tiltrådt i Marias stilling, der ledes stadig efter en i
Carolines stilling. Der er fokus på indkøring af nye fritter-børn og 3. klasserne i
klubben. Der opstartes snart rollespil igen. Klub: Sagt farvel til 2 og 2 nye er tiltrådt. I
klubben laves der 3 mdr's planer med datoer osv. Kokkedal Skoles 3. klasser kommer
på besøg i den nærmeste fremtid og der laves åbenthus for 3. klasserne og i april er der
prøve-klub for alle 3. klasser. Vuggestuen: Isabella på Andestuen, Katrine på
Løvestuen og Heidi på Spilloppestuen. Børnehaven: Søren er fast på Skovloppestuen.
Som uddannelsesinstitution er man forpligtet til at de studerende må komme tilbage
og lave BA-projekt. Der arbejdsvidere med "Sprog-gaven" oppe fra kommunen. Det 2.
år er lige afsluttet og der er blevet optaget film som snart bliver lanceret. Det sidste år
af "Sprog-gaven" er fokus på leg.
4. Årsplaner - Fritten: Årsplanen kører fra maj-maj. Maj er Bonbon-landstur, der er
rollestil. Juni er der overnatning og sommerfest. Juli sommerferie som skal planlægges.
August er der rollespil og aftenåbent for 3. klasserne. September er der OL, svømmehal
og overnatning for 0.-1. klasser. November står i julegavernes tegn, december er hygge.
Klubben: maj også Bonbon-landstur. Juni er de af sted til Vilde Vulkaner hvor de er af
sted med 30 børn. August rekorduge. November er det battle-uge internet i forskellige
grupper inkl julegaver. Januar er der skattejagtsuge. Februar er der pigeovernatning og
fodboldturnering. Datoerne kommer i 3mdr's oversigterne. Vuggestuen: Der ligger
faste temaer som alle 3 stuer kører samtidig. Børnehaven: Der er ingen temaer men
kommer på Famly, da det er afhængig af børnenes interesser hvad som kommer på.
5. Fremtidige møder inkl datoer: 29/5-18, 3/9-18, 19/11-18 kl. 17.00-20.00.
6. Driftoverenskomst - Der ventes, forhåbentlig, det sidste udkast fra kommunen.
Henriette sender ud ligeså snart der er noget nyt.
7. Bestyrelseskursus - Henriette tager fat i LDD ang et kursus i Bøgegården for de nye
bestyrelsesmedlemmer.
8. Evt. Konflikten: Hvis institutionen bliver udpeget er vi forpligtet til at følge de
anvisninger som kommer, så vi er nødt til at vente og se. Det bliver meldt ud lige så
snart der er noget nyt. Nomeringer i forbindelse med ferier: I vinterferien blev der
nomeret med meget personale pga. mange tilmeldte børn, hvor af en stor del ikke kom
i institutionen. I vinterferien var der 5 folk for meget på arbejde i forhold til det antal
børn som reelt kommer. Hvis 0-lukkedage skal fastholdes kræver det at forældrene
tager et ansvar for at melde til og fra i ferier og holde det som er meldt ind. Fonde:
Hvis nogen vil søge fonde eller lign. er de meget velkomne til det. Referent: Til næste
møde er det Grethe som er referant og stand-in er Marc.

