Generalforsamling 2020
Kære Alle,
Hermed udsendes endelig dagsorden for Børnegårdens generalforsamling.
Bestyrelsen håber, at mange forældre har lyst til at deltage og også gerne
stiller op til bestyrelsen.
Tilmelding skal ske via Famly.
Vel mødt
Bestyrelsen
Uffe Strandby, Tina Kehler, Kristine Venø, Jørgen Lynge, Thomas Strange og
Christina LInd
___________________________________________________________
Indkaldelse til Generalforsamling 2020
Generalforsamling i Børnegåden afholdes den 16. september 2020 kl. 18:3020:00.
Mødested: Børnegården i Ollerup
Grundet den nuværende Coronasituation kan der i år ikke afholdes
fællesspisning før generalforsamlingen.
Børn er velkomne til at komme med, såfremt det samlede antal tilmeldte
personer ikke overstiger et max på 100 personer.
Fra kl. 18:30 viser vi film for børnene, mens de voksne holder
generalforsamling.

Endelig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning om institutionens virke
Formandens beretning (Christina Lind Hansen)
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019
Behandling af indkomne forslag:
a. Bestyrelsen stiller forslag om, at § 3, stk. 3 ændres til: Forslag til
behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 2 uger inden generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes
til formanden for bestyrelsen.
b. Bestyrelsen stiller forslag om, at § 5, stk. 1 ændres til: Lederen
udarbejder hvert år en pædagogisk læreplan for det kommende års

pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste
personale og til godkendelse i forældrebestyrelsen inden august
måned. Et eksemplar tildeles bestyrelsen til orientering.
Pædagogisk læreplan skal omhandle:
 Pædagogiske principper i henhold til den overordnede
målsætning.
 Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper.
 Mål og handleplan for forældresamarbejdet.
c. Bestyrelsen stiller forslag om, at § 8, stk. 2 ændres til: Lederen er
ansvarlig for udarbejdelse af og offentliggørelse af den
pædagogiske læreplan. Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen
i udarbejdelse, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske
læreplan. Børnemiljøvurderingen er integreret i den pædagogiske
læreplan. Den pædagogiske læreplan afrapporteres en gang årligt
til Svendborg Kommune.
6. Valg af bestyrelsen
a. Christina Lind Hansen (Ønsker genvalg)
b. Jørgen Lynge (Ønsker genvalg)
c. Thomas Strange
d. Sidsel Marie Søholm ønsker at udtræde af bestyrelsen på
generalforsamlingen. (Generalforsamlingen vælger en suppleant
for 1 år til denne bestyrelsespost).
e. Valg af 2 suppleanter
7. Eventuelt
a. Bestyrelsen ønsker en dialog om muligheden for at lade et eller 2
medlemmer af bestyrelsen være udpeget til bestyrelsen, uden at
de har børn i Børnegården. Disse medlemmer skal have en særlig
interesse i Børnegården og eventuel kompetence.

