Beretning pædagogiske afdelingsledere 2021.
Ja sikken et år, det har været og er stadig specielt for os alle.
Men min oplevelse er, at I alle gør alt, hvad I kan for at navigere i denne tid, så den bliver så god som
overhoved muligt for de børn og medarbejdere, vi har med at gøre til daglig.
Jeg tænker, at I har fået læste mange, mange sider om Corona, tiltag, anbefalinger osv.
Ved ikke om det ligefrem har været ”nemt” (i gåseøjne) at være en del af bestyrelsen, for vi har skulle tage
nogle beslutninger, som har været ret svære og rigtig trælse. Vi måtte ringe og aflyse både Hornstrup og
oplægsholder - ikke bare én gang, men nu hele 2 gange. Vi har dog fået lavet nogle gode aftaler om at få
skubbet kurset, og det er vi meget glade for.
Bestyrelsen har, når vi skulle mødes, ”været sammen” over Messenger, og det har fungeret ret fint.
Lige nu er der 57 medlemmer i foreningen, men der er ca. 147, som kan være relevante for os. Vi vil gerne
have endnu flere medlemmer, så vi beder om, at I derude også gør lidt reklame for vores forening, når I kan
slippe afsted med det.
Vores vision er stadig, at vi skal være en forening, der til stadighed søger at få ”nogle aldeles fremragende”
foredragsholdere, så vi stadig kan holde et højt fagligt niveau. Det skal stadig være interessant og
konstruktivt at deltage i vores planlagte kurser. Til september er det, med et års forsinkelse Bo Vestergaard,
der er på i 2 dage den 3. og 4. september 2021.
Vi ønsker stadig, at der også forsat skal være fokus på vuggestue/børnehaveområdet.
Tak til:
- Sekretariatet for altid at bistå os i diverse spørgsmål og give os husly. Det med husly har der ikke
været noget af i det forgange år, så det håber vi på kan komme igen, for ingen tvivl om at
bestyrelsen i den grad også savner at mødes fysisk.
-

Hornstrup skal også have tak for, at vi får lov til at skubbe på tidsfrister og antal.

-

Og så selvfølgelig tak til alle jer, der gør det muligt, at foreningen er her. Husk at I altid er
velkommen til at kontakte os og komme med input til kurser og foredrag.

-

Tusind tak til alle i bestyrelsen, I har virkelig ydet en fantastisk indsats, det er fornøjelse at
samarbejde med jer.

-

Sidst men ikke mindst en KÆMPE STOR TAK til Rikke, som har gjort et fantastisk stykke arbejde. Vi
er dig meget taknemmelig. Vi vil komme til at savne dig, men har fuld forståelse for, at du nu
ønsker at udtræde af bestyrelsen.

