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Dato: 02. maj 2018 kl. 19.00  

Afbud fra:  

Referent: Maj-Britt 

  Referat 

 

1.  

     

Nyt fra formanden 

• FRU-møde 
 

Nynne har været til FRU-møde. 

- Der var snak om den fremtidige 
mødestruktur. 

- Orientering om Hjerm landsbyordning. Der 
er en fællesleder for hele dagtilbud og skole 
of en afdelingsleder for dagtilbud. Der er 
både fællesledelse og fællesøkonomi. 
Forsøget skal køre i 3 år fra 1.08.17-1.08.20 

- Den nye dagtilbudslov blev drøftet og der vil 
fokus på læringsmiljøer. Der vil være 
forskellige former for tilskudsordninger, 
øget forældreindflydelse, krav på 
deltidspladser ved orlov/barsel, inddragelse 
af civilsamfundet. 

- Der var også snak om etnicitet i dagtilbud. 
2.  Nyt fra ledelsen 

• Økonomi: budget og børnetal 
2018  

• Personalesituationen 
• Referat fra vores 

personalelørdag 
• Dato for 

bedsteforældre/gæstedag 
• Ny dato for arbejdsdag 

 

- Annette gennemgik budget og børnetal 
2018. børnetallet er faldende i.f.t. sidste år 
og det bevirker at vi får tilført færre midler. 
Af den pulje kommune har tilført dagtilbud 
har vi fået ca. 180.000,00 som gør at vi kan 
beholde det faste personale. 

- Inger er gået opå delpension og har fri hver 
torsdag. 

- Lone er på udskudt orlov og har fri hver 
mandag. Birte vil igen have timer i 
vuggestuen og Malene vil være fuldtid i 
børnehaven. 

- På vores pædagogiske lørdag tog vi hul på 
arbejdet med læringsmiljøer og læringsrum 
og det med udgangspunkt i den nye 
dagtilbudslov som forventes vedtaget til 
juni. Det vil blive fulgt op af en pædagogisk 
weekend til efteråret. Der vil allerede nu 
kunne anes små ændringer i de det fysiske 
miljø😊😊 

- Bedstegæstedagen bliver d. 29.06.18. 
- Arbejdsdag bliver den 16.08.18 
- Og sommerfesten holder vi d. 6.09.18 
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3.  Nyt fra personalet 

 

 

4.  Ris/ros/forældrehenvendelser 

 

 

5.  Næste møde, planlægning af datoer for 
kommende møder 

 

Næste møde bliver d. 27.08.18 

6.  Evt. 
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