Referat: Bestyrelsesmøde d. 22. september 2022
Til stede: Lital, Julie, Liv, Laura, Luise, Christina og Rasmus (online)
Fraværende: Jacob
Referent: Christina

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden er godkendt
Godkendelse af sidste referat:
Referatet er godkendt

Opdatering fra Jægerhuset:
Luise og Christina oplever god stemning, ro i huset blandt både medarbejdere, forældre og
børn og vi får positive tilkendegivelser fra forældrene, efter Luise er blevet konstitueret
leder.
Der vil ikke ske de store ændringer i hverdagen i Jægerhuset mens Luise og Christina er ved
roret. De små ting der pilles ved lige nu, er ting der kan styrke huset, fx øget kommunikation
til forældrene, ændring af mødestrukturen for personalet og små ændringer i skemaet.
Administrationen støtter op om den ledelsesløsning vi har i Jægerhuset lige nu, og der er
god hjælp at hente fra forvaltningen.
Ansættelsen af ny leder:
Medarbejderne er på sidste personalemøde blevet informeret om processen for ansættelse
af ny leder af dagtilbudsleder Annette Vassing.
Der er netop blevet nedsat ansættelsesudvalg, som vil arbejde med processen omkring at få
ansat ny leder. Der er en repræsentant fra ledelsen, en medarbejderrepræsentant og en
bestyrelsesrepræsentant i udvalget.
Medarbejdere og bestyrelse er blevet bedt om at komme med input til ønsker til ny leder, så
forvaltningen kan udarbejde et stillingsopslag.
Ansættelse af flere pædagoger:
Vi har stadig stillingsannoncer ude på pædagoger til både Musvitterne og Musvågerne, men
det er ikke mange ansøgninger vi får.
Vi har udarbejdet opslag som bliver hængt op på KP (pædagoguddannelse), hvor vi søger
pædagoger blandt dem der bliver færdige i januar. Disse bliver hængt op både i Hillerød og
København.
Vi har ligeledes kontakt til BUPLs a-kasse hvor vi forsøger at hverve ledige pædagoger.
Vi sørger for at dele et link til annoncerne blandt forældrene, så i kan dele videre på sociale
medier. Prik meget gerne til dem, hvis i kender nogle pædagoger.
Ferierne:

Lige nu indhenter vi svar med tilmeldinger til efterårsferien, vi mangler rigtig mange svar og
tilmeldingsfristen er i morgen.
Generelt oplever vi det som vanskeligt at få svar fra forældrene, og det gør det rigtig svært
at godkende ferie for personalet og at sørge for at personaletimerne bruges mest optimalt.
Vi besluttede sidste år at der skulle være lukket i juleferien, men denne beslutning blev
omgjort af Børne og skole udvalget, derfor er der nu åbent mellem jul og nytår, såfremt
mere end 10% af børnene er tilmeldt pasning, det er lige nu altså 7 børn der skal være
tilmeldt for at der holdes åbent. Der er formentlig svarfrist på juleferien d 14. november,
tilmeldingen kommer op i god tid inden da.
Datoerne for svarfrister sættes af forvaltningen, så der er tid til at ferierne kan planlægges
optimalt for driften.
I sommerferien var der problemer med tilmeldingerne, idet mange holdt ferie selvom de var
tilmeldt i institutionen. Det gjorde, at der var uger hvor der manglede pædagogisk
personale, som faktisk kunne være flyttet fra andre uger, hvor der var for mange på arbejde
i forhold til antallet af børn.
Det er et ønske fra bestyrelsen at det fremover sikres, at der er en pædagog i huset i alle
uger i sommeren.
Det besluttes at bestyrelsen vil informere om ferier, ferietilmelding osv. Til forældremøde i
oktober.

Tilbagemelding på brugertilfredshedsundersøgelse:
Der er kommet 39 svar fra forældre i Jægerhuset på undersøgelsen. Det oplyses at man kun
kan svare en gang pr familie, lige meget hvor mange børn man har i institutionen.
Undersøgelsen kan findes på im.dk, hvor man kan se resultaterne for alle institutioner og
kommuner i landet.
Brugertilfredshedsundersøgelsen er i Hørsholm Kommune generelt dårlig og den for
Jægerhuset er heller ikke tilfredsstillende.
Især emnet “Samarbejdet med personalet” er utilfredsstillende.
Der er afholdt møde omkring resultaterne med Annette Vassing og der igangsættes arbejde
med undersøgelserne fra forvaltningen.
I Jægerhuset har vi et ønske om at lave en miniversion af undersøgelsen, alene til
Jægerhusets forældre, så vi kan tage temperaturen på tilfredsheden lige nu. Den officielle
undersøgelse er lavet mens der var uro blandt forældrene, så vi diskuterer om dette kan
have indflydelse på resultatet. En ny undersøgelse vil være en stor hjælp for Luise og
Christina ift. hvad der skal arbejdes med i Jægerhuset resten af året. Det besluttes at
iværksætte den undersøgelse hurtigst muligt.
Liv tilbyder at hjælpe med undersøgelsen.

Planlægning af kommende forældremøde:
Luise og Christina ønsker input fra bestyrelsen om formatet for kommende forældremøde.
Generelt ønskes der indblik i hverdagen i Jægerhuset, gerne delt ud i grupperne. Alternativt
at møderne planlægges, så det er generelle emner der diskuteres.
Mødet afholdes d 26.10 kl. 17-10. Invitationen sender Luise ud først i oktober.
Det besluttet at formen for kommende møde bliver:
- En halv time fælles med information fra ledelsen, information fra bestyrelsen og valg
til bestyrelsen. “Eventuelt” hvor spørgsmål kan stilles.
- En time hvor vi går ud i grupperne
- En halv times afrunding og hygge, hvor bestyrelsen sørger for lidt vin, sodavand
el.lign.
Luise og Christina skriver ud på Aula når vi indkalder til forældremødet og beder forældrene
sende ønsker til emner, spørgsmål o.lign. som de gerne vil have bragt op når vi er i
grupperne.
Den nye bestyrelse kan diskutere om det kunne være gavnligt med et forældremøde mere
om foråret.
Bestyrelsen foreslår at der på et kommende forældremøde snakkes ind i Jægerhusets
værdier, så alle forældre er med til at sætte deres præg på dette.
Bestyrelsesvalg:
Rasmus og Liv er ikke på valg i år.
Laura er på valg og genopstiller ikke
Jacob er på valg og genopstiller ikke
Julie og Lital er begge på valg

Eventuelt:
Skovuger:
Vores velkomstmateriale til forældrene opdateres, så der allerede her informeres om
skovugerne og så forældrene ved hvad de kræver for at fungere optimalt for alle. Luise og
Christina undersøger hvad der står om skovugerne på hjemmesiden.
Aflevering og afhentning i ydertiderne i denne vinter:
Bestyrelsen spørger til planen for vinteren i år?
I børnehaven afleveres og afhentes der fortsat udendørs, da vi ser at børnene nyder dette.
Uglehuset er åbent for alle børnehavebørn fra 7.15-8 og igen om eftermiddagen når det
begynder at blive mørkt. Musvågerne vurderer vejret og kigger på børnene, og har mulighed
for at gå ind hvis dette vurderes som den bedste løsning.
Vi arbejder på at få lys op på legepladsen, indtil det lykkes finder vi lyskæderne frem og
skriver snart ud på Aula og efterspørger flere.

Vuggestuen begynder at åbne inde når det bliver for koldt at være ude. Allerede nu går de
yngste børn ind omkring kl 8, så de ikke bliver for kolde. Hvis vejret er dårligt åbnes allerede
nu inde. Vuggestuen går ud om eftermiddagen så længe det giver mening for børnene.
Referater fra møderne:
Fremadrettet godkendes referatet med stiltiende samtykke. Christina sender referatet
rundt, og hvis ikke der er kommentarer indenfor tre dages ligges referatet ud på Aula og
Jægerhusets hjemmeside. Dette gøres for at sikre at referaterne hurtigere når ud til
forældrene.

