Møde i bestyrelsen område
Tjæreborg – Esbjerg Ø.
Data om mødet
Dato: 25.6.2020
Tid: 17-20 områdekontoret Ejlif Krogagers vej 1 Tjæreborg
Forbered: Sæt dig ind i/forbered dagsordenspunkterne
Medbring: Energi og godt humør og dine forberedelser til de
enkelte punkter.
Emne

Hvad skal vi udrette (for-

Mødedeltagere: Henriette Larsen, Morten Steenberg,
Daniella Schmidt, Sisse Svarrer, Teddy Nybro, Winnie
Pedersen, Jeppe Aaskov, og Marianne Guldager
Afbud fra: Hanne, Helle
Mødeleder: Henriette
Referent: Marianne

Beslutningsreferat og hvem gør hvad?

mål)?

1.

Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen gennemses
og godkendes

2.

Nyt fra området

3.

Bestyrelsens op- Hvordan har oplevelsen
levelser af instiværet set fra forældrenes
tutionernes
perspektiv?
håndtering af Corona.

4.

Hvad har vi lært
af Corona tiden?

Siden sidst

Ledelsens guldliste

Godkendt

Pædagog flytter fra Kvaglund til Valmuen fra 1/7
efter eget ønske. Stillingen har været opslået
men egnet kandidat ikke fundet, så genopslag
efter sommerferien. Medarbejder flytter fra
Kvaglund til Kahytten fra 1/7 efter eget ønske.
Barsel i Valmuen opslået. Barselsvikariat i Energien opslået. Det er meget sparsomt med ansøgere for tiden.
Kahytten er startet med AULA som pilot institution. Opstarten er gået rimeligt.
Askelunden 3 er ved at blive tømt, da bygningen
fraflyttes. Legepladsen skal tømmes, det sker i
uge 28. Redskaberne genanvendes i nr. 7, Valmuen og Energien.
Pausebørn under Corona:
Kahytten 7, Kvaglund 20, Energien 17, Dynamikken 3 og Valmuen 15.
Valg til frokostordning, klart nej i alle afdelinger
undtaget vuggestuen Kvaglund, her blev det et
knebent ja. Det bliver en udfordring at få økonomien til at hænge sammen, pga. de få børn.
Godt med håndvaskene udenfor, Godt med aflevering/afhentning ved døren, godt med det
øgede udeliv, der er blevet lavet rigtig mange
gode ting på stuerne.
I Valmuen er der lavet flotte møbler og legeredskaber til legepladsen af paller.
Vi arbejder med en guldliste, her kan bl.a. nævnes: Ro på stuerne pga. at forælder ikke kommer ind og ”tager tid”/forstyrrer det der foregår
Det øgede udeliv, opdeling af legepladsen i zoner, den øgede rengøring og hygiejne har givet
lavt sygefravær blandt børn og forældre.

Marianne sørger for lidt
at spise.

5.

Pause

6.

Forældre ind i in- Hvordan håndteres dette
stitutionen igen. i de enkelte afdelinger.

7.

Morgenmad

Gennem genåbningen
har vi ikke serveret morgenmad. Det har fungeret godt. Skal vi bare
fortsætte sådan?

8.

Områdeleder
Budget

Status på 2020
Forbrug Corona

9.

Eventuelt

Noget der er glemt.

Vi startede mødet med at spise.

Fra 29/6 må forældrene igen komme ind i insti2 vi forskeltutionerne. Hen over sommeren laver
lige prøvehandlinger. I Valmuen, Kvaglund og
Børnehusene Tjæreborg og Kahytten skal forældrene fortsat ringe og børnene hentes ved døren
om morgenen, alle steder kan forældrene
komme ind i institutionen og hente børnene fra
ca. 13.00.
Bestyrelsen har besluttet at vi fastholder ikke at
servere morgenmad efter normalisering.

Status på forbruget blev gennemgået og forklaret. Forbruget indeholder ekstra udgifter til rengøringshjælp i ca. 5 uger (246.000 kr.), ekstra
indkøb af diverse materialer (56.358 kr.) og ikke
mindst ekstra vikarer. For at minimere vikarforbruget har vi under genåbningen udlånt 11
medarbejdere til Tjæreborg og Kahytten. Alle er
vendt tilbage da pausepladserne var slut medio
juni.
Tak for en rigtig god indsats i bestyrelsen til
Morten.
Valg til bestyrelserne forventes gennemført i
september.
Når der vælges nye medlemmer i Tjæreborg
skal vi huske en der kan repræsentere bestyrelsen i lokalrådet i Tjæreborg. Lykkes det ikke at
finde en der vil dette, vil Morten godt fortsat
være vores repræsentant.

