1) Runde i huset:
Vuggestue/børnehave:
Det går godt og der er fuld gang i temaerne med mus, bondegård osv.
Forældrene er også velkomne indenfor igen efter Covid-19. Personalet har mulighed for at blive
testet en gang om ugen, og der er pt kun et enkelt tilfælde i institutionen.
Forældresamtalerne bliver igen holdt fysisk hvilket er dejligt for alle.
Der er blevet lavet en børnemiljøvurdering. I vuggestuen svarer de voksne og i børnehaven er det
børnene som svarer. Stuerne har fået feedback og det generelle billede er positivt, men der var
nogle stykker som mente der var beskidt på gulvene, men det er svært for børnene er præcisere
hvad de konkret mente.
Der er stadig mange rundvisninger, fuldt op i vuggestue og børnehave frem til maj 2022, en lang
venteliste både til børnehave og vuggestue.
Katrine skal have MUS-samtaler med personalet igennem den løbende tid hvor der også vil være
praktikanter fra 9. klasse.
Sommerferieafviklingen har været rodet, da der har været en del som har ønsket at lave om på
deres sommerferier, så der er blevet brugt en del vikarer.
Den nye madmor hedder Mia og går meget op i at lave mad som børnene godt kan lide og så
udfordre dem i variation. Hun er også ude og spare med børnene på stuerne, så der bliver lavet
rigtig lækker mad. Hun gør meget ud af at give stuerne en ”sansekurv” med, da det giver
personalet mulighed for at tage med børnene om hvad råvarerne er. Der er et stort fokus på
grøntsager, men stadig med et fokus på danskmad.

Frit:
Patrick har valgt at søge andre udfordringer og Christian er taget ud af fritten, da der er en del
projekter som skal afsluttes. Lige nu er Tommy i værkstedet og Jens Jacob er med og dækker ind i
fritten. Der bliver søgt efter 2 nye til fritten med en ude- og en indeprofil. Der kommer nogle
ansøgere på rundvisning i den nærmeste fremtid. Hverdagen har meldt sig i fritten også med krea,
aftenåbent, rollespil og værksted.
Kolonien har lige været afholdt med et lille hyggeligt hold, så alle kunne sidde i spisesalen alle 31
børn og 5 voksne. Der blev leget, spillet, badet og afholdt discofest lørdag aften.
OL og kolonien er med til at styrke de sociale relationer på tværs af årgangene.
Sommerferien blev afholdt med stort frafald i børn, hvilket gjorde at der blev brugt rigtig mange
voksenressourcer til et begrænset antal børn.

Klub:
Anne Louise har valgt at finde arbejde tættere på sin bopæl, men der er blevet ansat Emilie på
krea, Kuku og Michael.
Der er blevet udsendt aktivitetsplan og prøver at få børnene til at komme op på Bøgen igen, men
det er meget afhængig af dagen om hvor mange børn som kommer. Vi har fået lov til at arrangere
ture og fester.
Café’en er under udvikling så der er større fokus på sundheden af mad og sat mere i system hvilke
dage der bliver solgt hvad. 2 dage om ugen laver vuggestuens køkken mad til klubben og ellers er

det Halid og børnene som sørger for at tilberede mad. Børnene kommer derved også til at lære
om hvordan der laves mad og børnene bliver inddraget både i tilberedning/servering af mad.

Ungdomsklubben:
Der kommer ca 15-20 pr. gang, men de hygger, ser tv, spiller spil og er begyndt at efterspørge
ture.
Ungdomsklubben er et tilbud for hele kommunens børn som er gratis for dem. Der bliver arbejdet
på at komme på Instagram for at nå de unge og FB for at nå deres forældre.
MUS skal også i gang igen.

2) Bygning
Der er blevet lavet vinduer i børnehaven og det næste er et vindue på Pingvin stuen. Institutionen
er blevet malet og mangler kun forsiden af institutionen og regner med at det bliver færdigt inden
det bliver for koldt.
Kælderen er blevet færdig i dag, så nu skal det indvies af børnene.
Parkeringspladsen skal ordnes, så der kommer lidt flere parkeringspladser, ny p-plads til
Bøgebusserne og flytning af containeren.
Børnehavens legeplads skal fornyes inde i midten ca. 11x11m. På de ønsker som der er kommet og
de tilbud som er kommet. Det ønskede er hos Spielart og der skal indhentes nyt tilbud og der skal
kigges hos danske legepladsproducenter inden der bliver taget en beslutning. Børnehaven vil
gerne have noget lidt skævt og eventyragtigt.

3) Økonomi
Der er et fint beregnet overskud, så derfor bliver der kigget på legeplads og parkering. Der er
kommet nogle penge til minimumsnormeringer, men er givet på bagkant og som kan
dokumenteres. Der er planlagt at ansætte i resten af ’21 i 0-5 års området.
Der er også kommet et bygnings og renovationstilskud som er bagudrettet.
Bøgegården har haft et udlæg på lønninger i forbindelse med Covid-19, da der har været udvidet
åbningstider i Fritidshjem og Klub, men der regnes med at udlægget bliver godtgjort måske ikke
1:1, men i hvert fald en del af det.

4) Indsatsområder
•
•

MED-udvalg (repræsentant 0-5 + repræsentant klub/frit), så der er dialog mellem leder og
medarbejdere. Der er mere i forhold til overordnede ting der skal drøftes og orienteres om.
Overenskomst er vi med i KL’s, den samme som da Bøgen var selvejet

•

•
•
•
•
•
•
•
•

APV bliver lavet gennem spørgeskemaer. Der bliver efterfølgende lavet en top 5 over ting
der skal rettes op på, som f.eks. nye stole i 0-5 års området så arbejdsstillingerne bliver
bedre. APV’en er ikke anonym og føler det er den metode som der kommer mest ud af.
MUS-samtaler er også en del af områderne
Børneevaluering
Personalepolitikken er lige blevet opdateret
TR fra BUPL, ingen fra FOA, AMR har en liste som der bliver sparret med Jens Jacob
omkring
Der er også fast indkøring af nye personaler samt artikler, videoer, så nye medarbejdere er
så godt klædt på som muligt til at starte deres nye arbejde.
Beredskabsplan, både planlagte og ufrivillige alarmer, men det godt at få øvet.
1. hjælpskursus er lige nu i gang og opdateres hvert 2. år.
Legepladsinspektion skal Bøgen selv sørge for at hyre en som kan komme og godkende
legepladserne.

5) Dokumentation til Mercur
Er på plads for de fleste personaler.
6) Afslag på ansøgning om opnormering i klubben
Det var blevet taget op i Børne-unge udvalget, men de så ikke behov for at Bøgegården skulle
udvide.
7) Afslag på dyrehold
Der er blevet ansøgt om at holde klappegeder og får ude på engdraget bagved klubben, men der
er blevet afvist på kommunen.
Ledelsen har drøftet det og kunne godt tænke sig at holde kaniner. Det skal være i faste rammer
og struktur for at det kan lykkedes.
8) Foto
13/11 er der fotografering. Fotografen kommer kl. 8.30-14.30, men selve fotograferingen er 9.0014.00.
9) Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er d. 22. november kl. 17.30.20.00, og mad kl. 17.00-17.30.

