Forældrebestyrelsen for
Dagtilbudsområde 1 Mølleholmen/Borgerskolen
Mandag den 30. januar 2017 kl. 18 – 19:30
Mølleholmskolen/ personalerummet
Mølleholmen 20, 2630 Taastrup
Referent

Annette Thisted Feldberg

Indkaldte

Forældre- og medarbejderrepræsentanter fra Elverhuset, Mariehønen, Parkhaven, Firkanten, Børnehuset Blåkilde, Kildehuset, Kogletræet, Lindetræet, Stjernehuset og Kastanjely.

Afbud
Tilstede

Anette Drøgemuller og Birgitte Winkel fra Mariehønen, Tove Hansen fra Parkhaven, Eva Hartz fra
Firkanten, Lone Neessen og Birgitte Geneser fra Børnehuset Blåkilde, Christina Hansen og Mille
Mieritz fra Kildehuset, Camilla Hansen fra Lindetræet, Ken Nielsen fra Stjernehuset og Lisbet Mathiesen.
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Referat



Præsentationsrunde.




Valg af ordstyrer.
Konstituering.




Lone blev valgt som ordstyrer.
Lone fortsætter som formand.



Til inspiration har jeg vedlagt de 2
forretningsordner, som har været
gældende i det gamle område 1
og det grønne område.



Gennemgang af de to forretningsordner.
Der er kun få rettelser.
Lone er i ansættelsesudvalget foreløbig indtil marts 2017.

Orientering ved Lisbet














5.

Lukkedage
i 2017






Lisbet har besøgt de fire nye institutioner i
området. Det har været meget positivt.
Ledernetværket har været samlet i december til et uformeldt møde.
Lisbet lægger stor vægt på, at de enkelte
huse fungerer optimalt hver især.
Skolegruppesamarbejde på tværs af institutionerne.
Budstikken – en selvejende institution – skal
snart tage stilling til, om de skal fortsætte
som selvejende institution eller indgå i
kommunalt regi.
Lisbet arbejder fire dage om ugen som områdeleder og én dag om ugen i ISC på rådhuset. Ledergruppen arbejder på at samle
opgaver så en effektivisering kan opnås.
Mandag den 16/10 2017 for alle husene.
Lindetræet, Stjernehuset og Kogletræet holder lukket den 22/12 2017. Kastanjely holder ligeledes lukket den 22/12 2017, som
besluttet af den tidligere bestyrelse.

Eventuelt
Punkter og datoer til
kommende møder

Lisbetma

Kommende ordinære møder:
marts og juni.
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Kommende møder:
22. marts 2017
15. juni 2017
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