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1. Runde i huset
Vuggestue
Hos vuggestuen skulle vi i gang med Storegruppen, men vi må desværre gå lidt tilbage igen
grundet Corona, da vi ikke må blande børnene kun i ydertimerne. Vi spritter stadig, og nu
skal børnene vaske hænder når de kommer til institutionen om morgenen. Stuerne er i fuld
gang med deres aktivitetsplaner, og vi har kørt Krop og Bevægelse og Transport. Nu er det
december og det betyder julesamling, som er noget alle glæder sig utrolig meget til. Med
hensyn til Lucia i år, må vi desværre aflyse i forhold til at invitere forældre. Men Lucia vil
stadig blive afholdt for både Sølopperne og Skovlopperne. Sølopperne klæder sig ud og laver
Lucia på stuen, og vil bage Luciabrød. Skovlopperne går ned igennem vuggestuen, mens
vuggestuebørnene er udenfor og kigger på, så børnene får stadig lov til at gå Lucia.
Skovlopperne får hver lov til at tage en bamse med, som kan være publikum, og det vil blive
filmet og lagt på Famly. Vi er blevet færdige med ”Rytmikbandit”, og alt personale har fået
diplomer, og vi får snart et skilt på hoveddøren, hvor der står at vi er en Certificeret Rytmik
Institution.
Snart starter vi nyt kursus, som vil være kompetence i læreplaner. Både pædagoger og
medhjælpere har mulighed for at deltage. Der skal ansættes en ny medarbejder på
Løvestuen, og vi søger en som både vil kunne dække som vikar på stuerne, men også kunne
blive brugt som flyer/runner rundt omkring i huset, evt. være i krearummet på fritten.
Der er blevet lavet om på fællesområderne både ved vuggestue, hvor der er kommet et
stort boldbassin, fordi vi manglede plads til at kunne lave rytmik. Hos børnehaven er
fællesområderne også blevet ændret, således at man nu ikke går igennem Skovlopperne for
at komme over til køkkenet, og det fungerer rigtig godt så børnene ikke bliver forstyrret i
deres leg.
Frit
Børnene har det godt, og er fuld gang med juleværksted hvor der blevet produceret
julegaver. Der bliver dryppet lyst, og vi skal i gang med find nissen og julehygge. Minnie
laver juleteater, som skal vises i løbet af december. Der bliver fjernet nogle skabe rundt
omkring, og bliver omrokeret rundt i fællesrummene. Før har der været to medarbejdere
der delte værkstedet, men nu er det kun Tommy der er i værkstedet, som han er i fuld gang
med at indrette. Så det vil frigive en medarbejder, så nu vil der fast være to ude på torvet.
Cecilie er stoppet, og Mussaid er startet i stedet for Patrick. Tommy skal opereres, så han
bliver sygemeldt snart, og så vil vi skulle trække på nogle vikarer. Det er besluttet, at vi skal
have studerende igen hos Bøgegården, så derfor vil der starte to studerende fra d. 1.
december og 6 mdr. frem. Dette mener vi giver god værdi til Bøgegården i form af
nye/yngre øjne på institutionen.

Klub
I klubben går det fint med fremmøde, nogle dage er der ca. 40-45 børn, f.eks. mandag, og så
kan der sagtens komme 70 børn tirsdag/onsdag. I fredags blev der holdt LAN med 40 børn,
og det fungerede rigtig fint. Vi har også holdt bøgefester igen, første gang var der næsten
100 børn og temaet var gallafest.
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Ungdomsklub
Der kommer ca. 15 børn, og vi vil rigtig gerne have flere til. Der plejer at komme lidt flere til
foråret. 6. klasserne kommer snart til at være på prøve ved ungdomsklubben.
2. Corona
Hosteetikette, håndhygiejne og afstand. Vi gør hvad vi kan og følger
anbefalinger/retningslinjer, så alle trives godt i det. Nære kontakter skal ikke isoleres, men
skal testes.
3. Status på p-plads og legeplads
På p-pladsen er fundamentet blevet lagt og der er fjernet en hæk, samt sat et stengærde op.
Til foråret vil der blive optegnet båse og striber og den vil blive færdiggjort.
Børnehaven skal have ny legeplads, og det er Eventyrleg der leverer den, den bliver bygget
og opsat senest uge 50. Der kommer en godkendelse fra kommunen snart, så de kan
komme i gang med byggeriet. Det bliver en stor eventyrlegeplads med gangbroer, tårnspirer
og flere moduler sammensat, inspireret af eventyrlegepladsen i Hørsholm.
4. Økonomi
Alt i alt en sund økonomi - vi betaler for p-pladsen og legeplads, og så skulle vi gerne have
400.000 plus. I det tal skulle der ligge yderligere 400.000, og dem satser vi på at få fra
kommunen i det nye år.
5. Bygningerne
Vi er ved at få nye vinduespartier og dørpartier lidt forskellige steder i institutionen. Der er
kommet glasdøre hos Sølopperne og Skovlopperne ud til fællesrummene/køkkenet. Der
bliver løbet udskiftet og løbende renovereret hvor behovet opstår. Der er kommet resultat
på støj, luft, Co2 både i børnehaven og vuggestuen. Alt er godt, og der er grønne cirkler på
det hele, undtagen varmen om sommeren, som er den eneste der er i rød. Der er rettet op
på nogle fliser på vores nye stenterrasse foran klubbens legeplads, og derudover er der
støbt fundament foran frittens hoveddør. Skraldecontainerne er flyttet til en ny plads, og
Bøgebusserne har fået deres gamle plads. Skraldecontainerne skal males grønne til foråret
og så er der bestilt fine Bøgegaarden logoer som skal klistres på.
6. Info fra bestyrelsen - Fotosessionen i lørdags
Det gik rigtig fint med foto, et par forældre udeblev, men alt i alt en succes som det plejer at
være. Forældrene virker til at være glade for billederne.
Ekstra punkter
•
•

Jens-Jacob har fået et par skaterramper fra Nivå Skole, som skal fikses af Christian, så
de er klar til foråret. De skal istandsættes med ny belægning.
El-ladcykler vil muligvis blive indkøbt til foråret, så vuggestuen kan komme på tur.
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Åbning i hækken forbliver som den er, og så tager vi en status til foråret når der
kommer ny belægning på parkeringspladsen og der vil blive streget op.
Madordningen fortsætter – Dette er vedtaget ved afstemning hos bestyrelsen.

Næste datoer for bestyrelsesmøde
Januar - Generalforsamling – Online, hvis det ikke er muligt at afholde fysisk (Covid-19) – vi
tager stilling i starten af det nye år
Marts - Mandag d. 7. marts 2022 - første bestyrelsesmøde som vil blive afholdt med ny
konstitueret bestyrelse
Tak for god ro og orden.

