

16.15 til 16.45 Fælles for alle
forældreråd

o

Kostordning
Statistik over fælles pasning
Punkt til næste gang, Kommunikation
digitalt, Hvad vil jeg som forældre
gerne se/læse om på: Facebook,
Intra/AULA/Hjemmeside?

o
o

DAGSORDEN DEN 14.01.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 14/01-2020
Ad 1: Kostordning.

Siden vores indflytning har vi været i tæt dialog med Food Factory om, hvad der skal være tilstede i et frokostmåltid jvf.
Aarhus Kommunes kostpolitik. Vi har inddraget konsulent fra forvaltningen, da vi har en faglig bekymring for, om kosten
indfrier de forventninger kommunen har til et måltid.
Vi har fået få henvendelser fra forældre som oplever, at deres barn er sulten når de kommer hjem. Ligeledes har vi også
forældre der er super glade for det varme mad. I bestyrelsen drøftede vi de muligheder, der kunne være samt hvad
dagtilbudslederen kunne gå videre med.
En praktisk udfordring er, at vores køkkener ikke er indrettet til opbevaring, anretning og opvask vedr. maden.
En enig bestyrelse, beder dagtilbudslederen om at fortsætte arbejdet med at indfri Aarhus Kommunes kostpolitik. En
nødvendig beslutning kan blive indføring af et frokostmåltid bestående af rugbrød altså kold anretning.
Orientering på det kommende bestyrelsesmøde.

Ad 2 Fremmøde i fællespasning.

Marianne Jepsen orienterer om fremmødet i fællespasning.
I det nedenstående diagram ses antallet af udeblevet og fremmødte børn. Det belaster dagtilbuddets økonomi når vi
fx beder pædagoger komme på arbejde den 24. dec, hvor 15 forældre havde tilmeldt der børn og så udebliver
Ligeledes skal køkkenpersonalet og pedeller være på arbejde.
Personalet vil gerne holde ferie med deres familie og dette skal vi have balanceret med jeres behov for pasning. Det er
et forældreansvar at melde barnets ferie, et barn har ligesom voksne brug for ferie fra deres ”arbejde” i vuggestue og
børnehave.
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