Referat forældremøde 2016, GBV
Tirsdag den 13. september 2016 klokken 19.0022.00 i Galten Børnehave og Vuggestue
Tovholder: Kasper Tikjøb
Referent: Tina Isberg Aahave
Dirigent: Rikke Kruse (Nikolajs mor)
Stemmetællere: Lotte og Miriam

Fællesmøde
1. Velkomst og årsberetninger
1.1. Årsberetning (Thomas)
Strategiarbejdet gennemgås uden kommentarer. Storebørnsvuggestue fortælling. Smukdag:
En enkel aflysning  vi prioriterer det fremadrettet. Ladcykel, meget positivt.
Synlighed  Opmærksomhed omkring GBV. Vi kan bruge alt den hjælp vi kan få.
Tak til bestyrelsen og personalet for en god indsats og godt samarbejde.
Ingen spørgsmål og kommentarer.

1.2. Privat selvejende institution (Kasper)
Kort gennemgang af at vi er en nonprofit organisation.

1.3. Pædagogisk ledelse (Bente)
Kort om skoven i denne uge  ellers er læreplanerne på hjemmesiden.
Elcykel: Vuggestuen især  længere ture som sø og skov.
Studerende fra pædagogisk seminar i Aarhus 1/6  1/11. Herefter en ny. Holder os opdaterede
på det sidste nye og mere reflekterende over hverdagen.
Storebørnsgruppe i vuggestuen/Mejsestuen: Forsøger at se det enkelte barn i den store
sammenhæng  hvem kan med fordel udfordres mere.
Bente har valgt at ændre sin stilling som leder i GBV til fordel for mere tid på gulvet sammen
med børnene, sådan at Bente fremover er pædagog og sprogkoordinator.
Janne er konstitueret som pædagogisk leder. Når stillingen er klar til fast ansættelse vil Janne
naturligvis kunne søge den.
Janne kan ikke længere være TR. Personalet valgt at stå tættere sammen og fungere uden TR

for nu (at vælge en TR er frivilligt).
Janne er på Svalestuen og vælger at gå op i tid for at få tid til ledelse og Bente tager ekstra tid
på stuen. Timetalsmæssigt går det tæt på lige op. Bestyrelsen bakker 100% op om løsningen.
Tak til Bente for god ledelse og godt samarbejde.

2. Skoleprojekt (Kasper)
Storebørnsgruppen deltager på Gyvelhøjen for at skabe en tryg og rolig overgang.
Vi sender personale med på Gyvelhøjen de 3 første uger af skoleåret.

3. Fotos og Facebook (Kasper)
Fotokravene er en udfordring i forbindelse med både deling af billeder og markedsføring, det
fungerer simpelthen ikke i dagligdagen.
Lige nu vælger man til eller fra på indmeldelsesblanketterne. Holdningen ændrer sig ofte
med barnets alder. Hvordan klarer vi det praktisk at til og fravælge?
Forslag: Kan personalet have det i baghovedet hvem der må og ikke må? Det er prøvet og
bliver for omstændigt for personalet.
Kan det være OK, når børnene ikke kan genkendes?
Kan vi ikke markedsføre GBV på en anden måde?
Barselsgruppen på FB anbefaler GBV mest!
Folk har mødt GBV på meget forskellig vis: Flyers, google, mund til mund…
Det vedtages at alle er tilmeldte medmindre man aktivt siger nej til gruppebilleder. Der
kommer en Nejflyer i rummet.
Billeder i avisen? => Det er det samme som FB.
=> EN regel til alle medier.
Beskrivelser i dagbøger er røget på den offentlige side efter stuerne er slået sammen. Navne
fjernes ikke specifikt. Beretningerne skrives rent og redigeres inden publicering på FB.
FB grupper: GBV Svalestuen, GBV Musvitstuen, GBV Lærkestuen.

4. Giftfrit hus
De påkrævede rottefælder er nu i stedet udstyret med en lille computer, der sender besked til
rottefængeren, der kommer og tjekker for rotter. Dette nye system har gjort at der slet ikke
findes noget gift i fælderne længere.

5. Røde Kors (Kasper)
Aftalen inebærer at vi hjælper hinanden.
Førstehjælp til forældre 27/10 1722 maks 16 på holdet, først til mølle.
Indsamling søn d. 2/10 med start i GBV og spiser morgenmad sammen. Indsamling kl 1114.
Smukdag søndag d.24/9 kl 915. Alt hjælp bydes velkommen  man vælger selv, hvor meget
tid, som man bruger på dagen. Der er opgaver af alle typer. Kommende Smukdag skal der
blandt andet repareres på bålhytten. Bestyrelsen opfordrer til fremmøde.
Forslag: Kan vi ikke sende mails ud om opgaver, som forældre kan komme og løse i
hverdagen, hvis de nu ikke lige kan komme til Smukdag?
Forældre må gerne melde ud, hvem personalet gerne må spørge om hjælp til forskellige
gøremål.
Evt. hænge en liste op på opslagstavlen, så folk kan tage opgaven, hvis der lige er tid den dag.
Klart indsatsområde for bestyrelsen.

6. Valg
6.1. Valg til bestyrelsen
Forhåndsopstillede: Thomas (Caroline) Svalestuen og Jane (Viggo og Nanna) Lærkestuen.
Følgende opstilles til forældremødet:
David (Julie) Musvitstuen
Sara (Maren) Musvitstuen
Charlotte (Alma) Musvitstuen
Lotte 1. suppleant
Anders 2. suppleant
Tina 3. suppleant
Alle der opstiller er valgt

6.2. Valg af madordning, brødordning og
frugtordning (Kasper)
Gennemgang af priser, fordele og ulemper ved de forskellige modeller ifølge slideshow.
Følgende blev valgt med stort flertal:

Vi medbringer selv frugt
Vi medbringer selv brød
Vi medbringer selv madpakker

6.3. Forældrebetaling (Kasper)
Bestyrelsen anbefaler samme takst som de kommunale.
Der efterlyses konkrete eksempler på, hvad 100 kr ekstra om måneden kan give børnene til
næste forældremøde.
Bestyrelsen kan ikke stille nogen garanti for, at pengene kan bruges til noget specifikt. Hvis
der nu opstår en nødsituation. Hvad er mulighederne for anvendelsen af de penge?
Hvordan vil prisen påvirke vores konkurrencedygtighed? fx i forhold til dagpleje.
For høj pris kan ekskludere nogle sociale grupper.
Bestyrelsen finder pt penge via fondsansøgninger til ting på ønskelisten.
Nogle udtrykker villighed til at give ekstra både penge ved indsamling og evt. andre
ressourcer.
Fondskalender vil bestyrelsen gerne arbejde på.
Ønske: Søvnforskning viser, at det gavner børnene at med mere søvn. Kan der blive mere tid
til det?

7. Eventuelt
Intet.
Alle går til stuemøder på hver stue.

8. Konstituering
Efter stuemøder konstituerede bestyrelsen sig således:
Thomas genvalgt som formand.
David valgt som næstformand.
Jane valgt som sekretær.
Robert stadig presseansvarlig.

