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Deltagere: 

Forældre: Gitte, Natasja, Teis 

Institution: Anja, Betina, Jette, Sanne 

 

Dagsorden: 

• Ansættelser og personale: 
Der er to pædagoger der har sagt op i huset, den ene ønsker at være i special området, den anden 
ønsker kortere transporttid til arbejdet. Så selvom der er stor udskiftning i personalet, er det ikke 
institutionen de søger væk fra. 
Der er ansat en pædagog som fungerer rigtig godt i huset. For de stillinger der mangler personaler, 
bliver der hyret vikarer ind. 
Desværre mangler der personale i huset, og stillingerne er slået op. 
https://www.ofir.dk/resultat/paedagog-der-braender-for-udeliv-bevaegelse-og-science-
331124804.aspx?jobId=331124804&list=SearchResultsJobsIds&index=1&querydesc=SearchJobQue
ryDescription&viewedfrom=1 
 

• Økonomi: 
Der er overskud i Baunevangen. Midlerne vil hovedsageligt blive brugt på legepladserne. Samtidig 
vil der blive søgt midler i diverse fonde til at opdatere legepladserne. 
Der er købt yderligere to ladcykler så flere børn kan komme med ud på cykeltur. 
 

• Valg til bestyrelse: 
Der er sket en misforståelse omkring valg til bestyrelsen, det er blevet troet at valget skulle 
holdes i september. Dog siger forskrifterne at valget skal være afholdt i maj. selvom der ikke 
afholdes forældremøde. Der vil blive holdt et virtuelt valg på aula, hvor forældre kan stille op 
evt. melde sig til. Der er ikke historik for at være kampvalg og derfor er denne løsning en 
mulighed. 
Teis skriver en teaser for bestyrelsen som kan blive sendt ud til forældrene for at lokke flere til. 
Teis stiller op til genvalg, Natasja er ikke på valg og Gitte er ikke på valg. 
Lisa ønsker ikke at genopstille til valg, Kenneth ønsker ikke at genopstille til valg, Michala har 
ikke længere mulighed for at være en del af bestyrelsen. 
 

• Vores skimmel/formaldehyd sag: 
Der er faldet lidt ro over sagerne og børnene. Selvom det ikke er optimale forhold for 
vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne der er sat sammen, virker det til at børnene tilpasser 
sig bedre. Det undersøges om der er mulighed for busture eller ture til spejderhytten for at hjælpe 
børnene med at være i det. 
Det opleves at den rengøring der er blevet foretaget, har hjulpet meget på indeklimaet. 
Der er blevet tager nye formaldehyd prøver af flere lokaler, der vil formodentlig gå ca 3-4 uger før 
disse prøver er dyrket og klar til korrekte test. 
 

• Kvalitets strategien: 
Der er kommet en kvalitetsstrategi-plan fra Hvidovre kommune som er udover den nye styrkede 
læreplan. Som omhandler hvilke strategier der kan/skal bruges til i dagligdagen til at hjælpe vores 
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børn. Som det er nu arbejdes der allerede ud fra store dele af strategien og den ligger i god tråd 
med ”den styrkede læreplan”. 
 

• Arbejdssøndag: 
Der var ikke så mange deltagere, dog var de deltagende forældre utroligt effektive. 
Der er forskellige ting der kan forbedres. Et forslag er at afholde det fredag eftermiddag, hvor der 
arbejdes en når vi henter vores børn og der vil være en smule mad efterfølgende. 
 

• Ansættelse af pedel, flexjob-ordning til hjælp tilsvarende til tidligere omfang: 
Der må ikke ansættes en pedel direkte af institutionen da det er en opgave som kommunen står 
for. P.T. er der ansat to personer til at udføre pedel opgaven som ikke opfylder arbejdsopgaven 
tilfredsstillende.  
Der vil blive spurgt på kommunen hvilke muligheder vi har for at få bedre pedeller til institutionen. 
 

• Madpolitik og sukkerpolitikken 
Mette ønsker en samtale om madpolitikken og sukkerpolitikken i børnehaven og vuggestuen. 
Der er allerede en dialog med køkkenet om hvordan mængden af sukker og diverse indhold i 
maden. Der er ikke nogen der ønsker et decideret sukkerforbud, dog ønskes det at vi bliver bedre 
til at fokusere på børns sukkervaner i de tidlige år. 
Der er allerede et blad/pjece omkring hvad der ønskes at blive delt ud til fødselsdage. Denne bør 
deles ud til forældre når deres børn starter i institutionen. 
Det foreslås at have en nulsukker politik til fødselsdage således der bliver større mulighed for 
institution og forældre at styre hvor meget sukker ens børn får. 
 

• Eventuelt: 
Fraværet blandt personalet målt i første kvartal er helt nede på 3,4% hvilket er utrolig lavt. 


