Referat af bestyrelsesmøde i Gadevang Asyl
26. marts 2019 – 17.00-19.30

Referent: Børge
1. Deltagere: Rune, Jesper, Mette, Asger, Claes, Gitte og Børge. Kristian deltog under punktet: Status på
Ungdomsklubben
2. Kommentarer til sidste referat
o

Ingen kommentarer, godkendt

3. Status på Ungdomsklubben
o Kristian har deltaget i møde omkring overgang til 4. klasse på Hillerødholmskolen. Kristian
redegjorde for den aktuelle situation i klubben. Power Point vedr. dette, er udsendt
sammen med dette referat. Fremmødet i GUK er i 2018 højere end 2017. Vi er indbudt til
møde med BFU sammen med HUC.
4. Skolegruppen
 Referat fra møde vedlagt til drøftelse, alle
o Skolegruppen har holdt møde. Referat fra mødet var udsendt sammen med dagsordenen.
Skolegruppens tanker og ideer blev drøftet, her under introduktion af nye forældre og
dialog med skolebestyrelse og skoleleder.
Vi besluttede at skolegruppen tager kontakt til forældrerådet for Gadevang Skole for at få
en fælles drøftelse med dem.
5. Hvad sker der lige nu?




Byggeristatus samt Fredningsnævn, Gitte
o Fredningsnævnet har godkendt vores tilbygning.
o Vi venter stadig på svar vedr. kirkestien.
o Umiddelbart har vi ikke budget til inventar i tilbygningen. Gitte udarbejder liste over hvad vi
har brug for af inventar. Når vi har den, vil vi kontakte kommunen.
Andet fra ledelsen, Gitte
o Tilfredshedsundersøgelsen gav lav svarprocent, 24 %. Der var problemer med den
udsendte QR-kode. Resultatet kender vi ikke endnu.
o Der er ansat ny pædagog. 25 børn forlader børnehaven i år for at gå i skole. 13 af dem
fortsætter i Kessers hus.
o De aktuelle børnetal er:
 Fritidsklub 67 børn
 Fritidshjem 40 børn
 Børnehave 54 børn
 Vuggestue 17 børn
o Gitte har været til grusermøde og sender referat "Projekt Gadevang Byrum" til bestyrelsen.
På dette tidspunkt findes en række ideer. Der er ikke truffet endelige beslutninger.
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o



Gitte udleverede foreløbig udgave af: Forbedringsmodel: Gadevang Asyl "Evalueringskultur" via "Den styrkede læreplan". For Gadevang Asyl bliver det især
evalueringsdelen, der kommer i fokus. Bestyrelsen får tilsendt den endelige
forbedringsmodel, når den er færdig.
Madordning
o Der var stemning for at fortsætte som hidtil, Gitte udsender seddel om dette.

6. Ny driftsaftale
 Ny version fra forvaltningen.
o Vi er indbudt til forhandling 2. april. Claes og Sara deltager.
 Drøftelse af ejerforhold.
o Vi besluttede at bestyrelsen indsender sin undren over kommunens beslutning.
7. Hverdagen
 Tanternes hverdag
o En oplevelse af "at skuldrene er kommet ned".
 Børnenes hverdag
o Børnene er optaget af at arbejde med musik hver torsdag. En oplevelse af, at det går rigtig
godt.
 Ventelisten
o 23 børn.
Vigtige datoer



Forældrearbejdsdag lørdag d. 27 april 10.00 – 15.30
Sommerfest lørdag den 22. juni 2019 (+ Laura Tietgen Legatet)

5. Evt.
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