Forældrerådsmøde d. 23-09-19
Kl. 18.30
Pkt. 1 Godkendelse af referatet fra sidste møde:
Beslutning: Godkendt.

Pkt. 2 Sommerfesten, hvordan gik det? Skal vi forsat holde det en torsdag og
hvordan passede tiden?
Beslutning: Sommerfesten gik rigtig godt, stor succes med hesten. Et ønske at
guldgravning vender tilbage til næste år.
Vi holder fast i at afholde sommerfesten en torsdag, så skal børnene kun lige klare
fredagen og så er det weekend.

Pkt. 3 Lidt nyt
Hvad sker der på personalesiden i Skattekisten.
Hvor mange børn har vi
Vores budget
Beslutning: Skattekisten får desværre ikke lov til at blive en selvstændig institution.
Berit har 7 timer til ledelse om ugen og Betina er blevet fastansat på 33 timer. Det er
godt. 😊
D. 7-10-19 får vi en dame ved navn Ulla i et ressourceforløb i 13 uger. Ulla vil til at
begynde med være på arbejde mandag og fredag fra kl. 8.00-11.00
Nina fra Busters Verden i Næsted er tilknyttet som sparring til Berit.
Vi håber at vi fra 1 januar får vores eget budget, som vi på nuværende tidspunkt
deler med Børnehjørnet i Gelsted.

Vi har pt. 29 børn og der kommer 2 nye d. 1. nov. I 2020 har vi kun 3 børn på
ventelisten. Vi kunne godt bruge lidt flere. 😊

Pkt. 4 Hvordan sikrer vi at vores forældre får referat fra vores møder.
Skal de på vores hjemmeside, hænge i Skattekisten eller andre forslag?
Beslutning: Berit undersøger om vi kan lægge referatet på nembørn og vores
hjemmeside.

Pkt.5 Nyt fra områdebestyrelsen ved Julie
Beslutning: Vi skal til at arbejde med vores politikker. Vi har allerede mange, men de
kan godt trænge til at blive kigget igennem. Vi begynder med vores kostpolitik på
næste møde.
Julie fortæller at forældrenævnet arbejder med at sikker en grundnormering i vores
institutioner i Næstved kommune.
Område nord kommer måske ud med et overskud. I den forbindelse har
Skattekisten ønsket en overdækning af vores terrasse. Der er også et ønske fra et
barn om en rutsjebane og nogle dinoer.

