Referat Bestyrelsesmøde Skovgården 27. april 2022

Siden sidst:
Corona: Positive tilbagemeldinger på udmeldingen om forlængelsen af enkelte Corona relaterede
restriktioner
Påske: Tilmelding til fællespasning over AULA. Stort arbejde at få samlet overblikket over pasning lister – og
i sidste ende et stort frafald af tilmeldte børn, hvilket kan betyde et for stort brug af personaletimer. Ved
akut, ekstraordinært behov kan der altid tilbydes pasning, selv om barnet ikke er tilmeldt fx ved et nyt
arbejde og dermed ændrede muligheder.
Snak om hvordan der kan kommunikeres bedre ud til forældre, så der sikres større sikker besvarelse.

Status Birksvej
Der arbejdes intensivt for at blive klar. Første spadestik er planlagt til onsdag d. 4. maj kl. 13.00.
Børnehuset, som får en musisk profil, står til at åbne 1. november 2022. Normeringen er 102 børn, som
fordeles på 3 børnehavestuer med 24 børn og 2 vuggestuestuer på 15 børn. Desuden en stue til anvendelse
af den kommunale dagpleje (legestue).
Ruth ansættes som daglig leder i Børnehuset Birksvej, og der slås stilling op så den nye daglige leder af Balle
Børnehus kan starte pr. 1. oktober eller senest d.1.november.
Personalet i Børnehuset skal bestå af både nyansatte og erfarne personaler fra de øvrige tre huse i
Skovgården. Der ansættes løbende i opstartsperioden da børneindtaget bliver stille og roligt.
Kostordning
Der afholdes valg omkring kostordningen digitalt, hvor manglende svar registreres som et tilvalg af
ordningen. Det foregår på Aula.
Budget
Det endelige budget er endnu ikke fastlagt, så et midlertidigt regnskab gennemgås. Foreløbig ikke
overskridelser af budgettet.
Åbent Dagtilbud
Afholdes for Skovgården d. 20. juni 2022 kl. 19-21. Kommunen stiller med konsulent som mødeleder samt
dagsorden/skabeloner til dialog. Repræsentanter fra ledelse og bestyrelse i Skovgårdens institutioner, her
skal vi også omkring principper og forældresamarbejdet.
Nyt fra husene
Dalhaven: Coronafrie og deraf mere samarbejde på tværs af huset. Stille på vej mod en normal hverdag. I
øjeblikket kører læreplanstema om udeliv, natur og science. Der arbejdes med forskellige eksperimenter
med afsæt i natur. Særligt maxigruppen nyder at være fri af Corona restriktioner.

Balle Natur: Skal på stor fælles bustur, hvor de en dag har lånt bussen fra Balle Børnehus. Glad for at
genoptage det fælles samarbejde omkring maxierne i Skovgården; Bl.a. SFO og fælles bustur.
Balle Børnehus: Kommer stille tilbage til en hverdag som før Corona, med fællesborde og aktiviteter på
tværs af stuerne. Har et kunstprojekt kørende, også med udgangspunkt i natur og science-temaet. Har
holdt møde omkring, hvad der skal ske med busserne efter sommerferien?
Næste års maxigruppe er kun på 13 børn og de vil være fast tilknyttet bussen og da bussen gerne skal
integreres i hele institutionen, er planen at bussen skal rotere på ugebasis mellem de tre stuer og så både
mini, mellem kommer med maxibørn på tur i bussen.
I juni afholdes Skovgårdens ”mediedag”, hvor der arbejdes med IT-relaterede aktiviteter for
børnehavebørnene, de største vuggestuebørn samles i Balle Natur hytten og laver noget tilsvarende for
dem
Dialogmøde
Der er fremlagt nye principper for budgetter i kommunens daginstitutioner med start fra 2023.
Evt.
Brug af IPads i institutionerne kommer på dagsordenen til næste møde.

