Referat af bestyrelsesmøde 10/9 2020
Referent: Mikkel
1. Hvad sker der lige nu?


Sanders opsigelse, orientering fra Gitte & Claes
Sander har sagt op, og Claes har holdt exitsamtale. Asylet skal fremadrettet være mere
præcise på formuleringen om opgaver i jobannoncerne og Gitte har rettet den nye
jobannonce til så der tydeligere fremgår hvilken type ledelse, der er tale om. Desuden
vil vi sætte den nye jobannonce på flere medier, som facebook grupper knyttet til
lokalsamfundene omkring Gadevang mf.
Claes er i den forbindelse er gjort opmærksom på en negativ tone blandt tanterne i
Asylet og vil indkalde personalet til en dialog om dette.



Udmeldelse af Asylet, orientering fra Gitte
Der har for nyligt været en udmeldelse i Asylet og tanterne i asylet arbejder på at
kunne møde alle.



Covid-19, status fra Gitte
Smittetrykket i Hillerød er stigende. Vi skal stadig opretholde separate grupper på
legepladsen og indenfor. For at sikre at der er personale dækning alle steder ansætter
vi en vikar, så alle grupper er godt dækket ind med to personer.
For asylet betyder det en ekstra opmærksomhed på personalets velbefindende og der vil
desuden blive indkøbt kedeldragter til tanterne så vi kan gå den kolde tid i møde med
varme tanter.
For forældre og børn der skal vaske hænder ude vil der også blive installeret varmt vand
i hanerne, der vil også installeres spritdispenserer ved hver af ind og udgangene til
asylet.



Andet fra ledelsen, status fra Gitte
Medarbejderdagen skifter tema fra den styrkede læreplan til trivsel
Der udarbejdes til forældrebrev til forældrene i Kessers hus om børnene brug af egne
computerspil, hvor der gøres opmærksom på at aldersgrænsen på spillene, og
forældrene skal skrive under hvis børnene må fravige dem.
Gitte har bestilt legepladseftersyn
Evaluering af arbejdet med den styrket læreplan og APV bliver sendt til bestyrelsen.
Asylet overgår fra Børneroden til Aula til december.

Gitte har informeret med kommunens webtilgængelighedspolitik og vi forsøger at efterleve
kravet.
Asylet ønsker indkøb af ny ladcykel da den gamle er i stykker og bestyrelsen beslutter at ønsket
udskydes til næste budgetår.
2. Udvidelse af Gadevang Asyl
 Status fra Claes
Stadig uafklaret og afventer status fra budgetforhandlingerne.
Høringssvar fra Gadevang Asyl vedr. budgetforslag 2021-2024I forhold til Hillerød Kommunes
budgetforslag, som er sendt i høring, er vores væsentligste høringssvar relateret til aktivitetsudvidelse
41AU2021-001,
Udvidelse af bygning i den selvejende daginstitution Gadevang Asyl (forhøjelse af
lån).Aktivitetsudvidelse 41AU2021-001
I vores bestræbelser på at give de forældre i Gadevang, der ønsker det, en plads til deres børn i
Gadevang Asyl, er en udvidelse af de eksisterende bygninger nødvendig. Behovet for pladser har de
seneste år været stigende og forventes også at stige de kommende år.
Beskrivelsen af driftskorrektionen i budgetforslaget nævner også et behov for at udvide kapaciteten i
Gadevang Asyl, såfremt alle børn, der er på ventelisten, skal tilbydes dagtilbud i nærområdet. Men
uheldigvis har der indsneget sig en fejl i angivelsen af behovet.
Fejlagtigt er det angivet i budgetforslaget: "Ved udgangen af 2020 ville der være21vuggestuebørn og
45 børnehavebørn i Gadevang Asyl, såfremt alle børn med ønske om plads, som er bosiddende i
nærområdet, blev indskrevet".
Vi råder i dag over 14 vuggestuepladser. Ved at foretage en optælling i kommunens system Prokap ses
det, at der per 1. december 2020 vil være behov for 30vuggestuebørn og ikke 21 såfremt alle børn med
ønske om plads, bosiddende behovet nærområdet, blev indskrevet. Altså 16 vuggestuepladser mere
end hvad vi i dag råder over. Optællingsmetoden er verificeret og godkendt af kommunens
pladsanvisning!
Vi håber meget at Hilllerød Kommune beslutter at udvide det bevilligede lån, så Gadevang Asyl igen og
i fremtiden kan være et tilbud til alle beboere i Gadevang.
(Vi kan med glæde tilføje, at Hillerød Kommune bevilligede os den ekstra million således at
udvidelsen kan starte)

3. Status på driftsaftale
 Status fra Claes
De seks selvejende institutioner er gået sammen og har udfærdiget et brev til
kommunen
4. Laura Tietgen Legatet
 Status fra Gitte
Kirsten Jensen er indtrådt i legatbestyrelsen i stedet for Leo
5. Hverdagen
 Tanternes dag
Tanterne er presset af coronarammerne og føler sig lidt alene.


Børnenes dag




6. Evt.


Børnene indretter sig hurtigt i takt med nye retningslinier
Ventelisten???
Indskrevne i Asylet
17 Vuggestuebørn
44 Børnehavebørn
40 Fritidshjemsbørn
60 Fritidsklubbørn

Tilbage til normalen for bestyrelsen
Frekvensen af møder vil stige til normalt niveau.

