Fælles forældre møde/ generalforsamling, 12. oktober 2016.

Ulla starter med at sige velkommen og er glad for, at der trods alt er et godt
fremmøde.
SFO/skole information.
Ronni fra kirke Hyllinge Skole, fortæller om samarbejdet omkring skoleliv og
børnehaveliv. Det handler om, at det er vigtigt med brobygning. Det handler om at
alle kommer på samme niveau, uanset hvilke forudsætninger de har haft før. Det
primære fokus, når børnene starter i 0-klasse, er, at de trives og får nogle gode
sociale relationer, til at bygge læring oven på.
Jens fra Bramsnæsvigskolen fortæller, at der er indskrivning i december måned.
Efterfølgende inviteres der til forældremøde. Fra februar bliver børnene inviteret på
skolerne ca. en gang om måneden, så de kan lære omgivelserne at kende. I juni
bliver forældrene også er inviteret.
Der blev udleveret et generelt skriv til forældrene. Storgruppens forældre bliver
inviteret til cafeaftener på skolerne.
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor SFO-en ikke starter op før sommerferien. Det
er en politisk beslutning.

Personale og bestyrelse blev præsenteret.
Formandens beretning
Det går rigtig godt, og tingene fungerer. Vi er det eneste dagtilbudsområde, der har
overskud. Det er planen, at bruge noget af overskuddet til reparation og maling i
begge børnehaver. Vi gemmer 5-10% af pengene til næste år, da det er det
maksimale man kan overføre mellem årene.
Børnetallet er ved at finde sit leje, måske falder det fortsat en lille smule i Hyllinge
Børnehave. Personalet passer pt. til det antal børn, der er. Vi har en tidsbegrænset
stilling i hver børnehave, så vi kan justere uden at skulle opsige personale. Vi ser

frem til, at børnetallet stiger om et par år, hvor dette års mange nyfødte skal starte i
børnehave. Pr. 1/10 er der 38 børn i Hyllinge (43 børn årligt gennemsnit) og 30 børn
i Rollingen (37 i årligt gennemsnit).
Der har været en del høringer i år, som har fyldt i bestyrelsens arbejde. Lise har lavet
et stort arbejde i den forbindelse.
Kommunikation. Hjemmesiden skal være bedre. Da Lejre Kommune har fået ny
hjemmeside, som der arbejdes på at få helt up to date. Bestyrelsen har et ønske om
noget forældre-intra. Der kommer en konsulent fra firmaet ”Famly” og informerer
om et program, der bliver afprøvet i Egebjerget. Prisen er ca 800-1000 kr. om
måneden per institution.

Valg til bestyrelse. Foregår internt i de enkelte børnehaver.
Hyllinge:
Malene nyt bestyrelsesmedlem
Charlotte bliver i bestyrelsen
Jeanette er ny suppleant
Naila personalerepræsentant
Rollingen:
Johnny bliver i bestyrelsen
Stephan bliver
Lilith Andersen ny suppleant
Stefan personalerepræsentant

Ref. Malene

