Formandsberetning 2022
Jeg vil prøve at beskrive de ting vi overordnet har arbejdet med i
bestyrelsen, sådan lidt i temaer, fremfor at tage det helt slavisk i
kronologisk rækkefølge.
Arbejdet videre med vedtægtsændringer og de ligger nu hos kommunen
til godkendelse (satser vi på)
Revideret forretningsorden.
Vedtægt og forretningsorden lyder lidt kedeligt, men er selve
omdrejningspunktet for hvordan vi arbejder i bestyrelsen. Vedtægterne
kan være lidt seje at komme igennem, da de også skal godkendes af
kommunen, men de skulle også gerne være lavet, så der er mange år
mellem at de skal justeres.
Forretningsordenen derimod er noget bestyrelsen selv styrer, så den kan
vi ændre og tilpasse løbende, og det er væsentligt, at vi lige løber den
igennem hver gang vi starter op med en ny bestyrelsessammensætning,
men vi har fået lavet et (synes vi selv) rigtig fint udgangspunkt, så det
bør være en meget overskuelig opgave fra nu af.
Personale
Blandt det fastansatte personale er Louise (pædagog) er på barsel, og
det er hun helt indtil slutningen af 2022. Desuden er Isabella (pædagog)
er stoppet.
Til gengæld har vi fået Thor (pædagog) på blå stue, og til sommer starter
Annie (pædagog) på gul stue.
Der har altså været lidt udskiftning i personalet, og det er vi ellers slet
ikke så vant til. Det kommer også til udtryk, da vi her til sommer skal
fejre Lindas 40 års jubilæum her i børnehaven.
Der udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) hvert efterår i
børnehaven, og konklusionen er, at personalet trives. Det sætter vi i
bestyrelsen enormt stor pris på, da vi mener, at vores medarbejdere her i
Jacob A Riis er noget særligt og det er dem der i allerhøjeste grad gør at
børnehavens sjæl føres videre.
Bygninger
Cykelbanen: Vores plan/drøm om at etablere en cykelbane på den
nederste del af græsarealet trækker lidt ud, men vi har ikke givet op og
jeg er for nylig blevet orienteret om, at der er noget der lysner, så måske
bliver det i 2023 det lykkes.
Desuden er vi ved at starte et arbejde op med at lukke den overdækkede
del af terrassen af mhp. at etablere et multirum/tumlerum derinde.
Corona
Det er næsten glemt (heldigvis), men også det seneste år har i perioder
været præget af corona. Lige nu, er vi heldigvis ikke underlagt
restriktioner, men det har vi været, og jeg vil gerne sige tusind tak til jer
forældre, for at I har bakket op, selvom det nok til tider har været mindre
spændende at stå i kø i kulden udenfor og vente på tur til at komme ind
og hente ungerne i børnehaven.

Vi oplever generelt at vi har en stor forældreopbakning her i børnehaven,
og det sætter vi enormt stor pris på, og det giver god energi både til
medarbejderne, Edith og til os i bestyrelsen, tak for det, og bliv endelig
ved.
Det var sådan i hovedtræk de overordnede emner vi har arbejdet med i
bestyrelsen. I er velkomne til at komme med spørgsmål eller
kommentarer. Og I er jo også velkomne til at tage fat i os i bestyrelsen
eller Edith løbende, hvis der er noget I undrer jer over eller I har forslag
til noget, I gerne vil have os til at kigge på.

