Bestyrelses møde den 2. feb. 2016
Tilstede: Lise, Ulla, Anja, Annette, Malene, Johnny og Stephan
Afbud: Charlotte og Dorthe
Referent: Malene
Tilføjes til dagsordenen: hvordan går det med hjemmesko mm?
Nyt fra Rollingen:
Der var vand i kælderen ved jul, så el var gået. Der har været en halv meter vand i kælderen. Forsikringen
dækker skaderne. Kælderen, er blevet ryddet op, og det ser rigtig fint ud nu.
Nyt fra Hyllinge:
I går har tømreren lavet glaspartiet. Der kommer en og lægger nyt tagpap snarest. Det er vigtigt, der
fremover fjernes blade mm.
Vi har bedt om tilbud på at få lavet gulvet i glaspartiet, hvor der lige nu er hul.
Dør i glaspartiet mod legepladsen er lavet så den kan benyttes, hvilket også er rigtig positiv i forhold til
snavs. Fremover skal børnene benytte denne dør, når de skal på toilettet, mens de er på legepladsen.
Skrives på til forældrearbejdsdag: Males døre, rense render på glaspartiet. (Hyllinge)
Økonomi: Årsafslutning, har ikke fået penge fra barselspulje selvom vi betaler. Men det er undersøgt, og vi
får pengene nu.
Regning fra Indu, sponsor legeplads i Rollingen, er betalt i 2015, mne da vi er færdige med at betale, har vi
fået en kreditnota i 2016.
Rollingen har omkring 100.000 kr til overførsel fra 2015 til 2016, selvom det ikke kan ses på årsregnskabet.
Hyllinge har 161.806kr til overførsel fra 2015 til 2016.
Alt i alt ser det hele pænt ud. Vi er formodentligt det eneste område, der har lidt overskud.
Vi samarbejder med område nord. Bl.a. når der er fælles kurser i fht. ekstramidler fra den gamle regering.
Penge der giver lidt ekstra omkring måltid, sprog, motorik.
Gennemsnitligt børnetal 2015:
46,42 børn Hyllinge
39,58 børn i Rollingen
Der er kommet en del flygtning børn i Hyllinge, kræver lidt ressourcer pga sprog, men børnene kan
indbyrdes snakke sammen. Og de klare det generelt rigtig godt.
AVP - 100% svaret. Der har været mange problemer med at logge ind, men det lykkedes. Generel
tilfredshed. Nogle var nervøse for arbejdsløshed, eller at blive flyttet, blandet andet pga. faldende børnetal
og børneuniverser.
Børneuniverser er droppet.
Henriette Bjørn Nielsen er blevet ansat som centerchef for dagtilbud og inviterer de selvejende med, også
når det handler om kommunale styrelses vedtægter. Godt samarbejde.

Sygefravær i både Rollingen og Hyllinge er meget lavt i fht. resten af kommunen. Rigtig flot. Sygefravær ca.
3,5 sygedag pr. medarbejder om året.

Dato til Bonbon-Land er ved at være klar.
Sommerferie 29,30,31, uge 29 er børnene i Hyllinge, uge 30-31 er børnene i Rollingen.
Hjemmesko i Hyllinge: Der er blevet taget okay imod og det mærkes tydeligt, at det har hjulpet i løbet af
dagen. Vigtigt at både børn og forældre tager deres sko af og ikke kun forældrene.
Bruger mange penge på bleer i Hyllinge, ca 1000kr om måneden. Skal det fortsætte? Rollingen har ikke
bleer, skal Hyllinge fortsætte?
Bestyrelsen beder Ulla undersøge det mere til næste møde. Vi tager stilling på næste møde.
Frugt i Hyllinge. Skal det forsætte? Det er afskaffet for mange år siden i Rollingen.
6 stemmer for at afskaffe, 1 imod. Det aftales at det afskaffes, og Ulla skriver ud om dette til forældrene og
opfordrer forældrene til at bruge 2 madkasser, samt information om dette og hvorfor. Så er det også ens i
begge institutioner og vil ikke skabe problemer i sommerferien, hvor børnene blandes. Tiden personalet
bruger på at købe ind og ordne frugten, går fra børnene. Ca. 15 min, hver eftermiddag, hvor der så ofte vil
stå to pædagog alene med alle børnene, der kommer ind fra legepladsen. Det har længe været et stort
ønske fra personalet at frugten afskaffes. Desuden har de fleste børn rigeligt med frugt med i deres
madkasser.
Inklusionsmål er blevet udformet. Personalet tog godt imod målene og gav dem deres præg på et fælles pmøde. Fremover bliver der arbejdet med målene på hvert personalemøde, så det bliver brugt som
arbejdspapir, og ikke bare ligger i en skuffe. Bestyrelsen synes, det ser rigtig fint ud, og at det er noget
personalet allerede er rigtig gode til. Bestyrelsen har ikke yderligere kommentar.

Punkter til næste gang:
- bleer
- status af gulv
- status på sutsko. Evt om Rollingen også skal have hjemmesko.
Næste møde mandag 4. april. Stephan er basse. Mødet er i Rollingen.
/Malene

