
Referat af bestyrelsesmøde d. 13/12-16. 

Deltagere: Sussie K Madsen, Brian Vangsgaard, Jens S Olsen, Ane 

Juelsen, Tom S Andersen, Christina S Bjernå, Helene Overgaard, 

Inger Larsen og Anette A Landgren. 

 
1. Valg af ordstyrer Brian 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Alle underskriver 

3. Nyt fra formanden Ane er orienteret om det, som Sussie informerer om på dette møde. 

4. Nyt fra lederen Pædagogstilling er opslået, der er ansøgningsfrist pr. 31.12.16 og 

stillingen er til besættelse 1.3.17 eller før. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Inger informerer om pædagogiske overvejelser i forbindelse med 

forskellige typer af legetøj. Sværdleg til foråret og forskelligt 

plasticlegetøj. Vi er rollemodeller for den gode leg, og vil samtidigt 

gerne følge børnenes spor i deres aktuelle interesse lege. 

I vuggestuen skal de nye teams med nye pædagoger finde en fælles vej 

og finde frem til fælles holdninger – hvad er vigtigt – og sammen 

genskabe den gode vuggestuekultur. 

6. Økonomisk 

opdatering 

På nuværende tidspunkt går vi ud af 2016 med et underskud på 196.000 

kr. Vi kan vurdere om børnetallet for 2017 er reelt til at imødekomme 

underskuddet, eller om der skal ændres på de til LDD opgivne børnetal. 

Andre forslag og muligheder tages på kommende budgetlægningsmøde 

med Preben fra LDD, som vi rådfører os hos. 

Vi har endnu ikke hørt fra Preben efter gentagne henvendelser og Ane 

rette henvendelse til formanden for LDD om dette. 

7. Status på 

personaletrivsel 

Hvordan er trivslen i vuggestuen – 2 nye pædagoger er startet. 

Aktiviteter gennemføres men de mangler den røde tråd og fælles 

holdninger, i vuggestuearbejdet. På kommende møder skal der arbejdes 

ud fra få fokuspunkter, så der i den kommende tid kan debatteres 

holdninger og ageren i vuggestuearbejdet. Vuggestuearbejdet er 

specielt belastende på de to stuer, der modtager 1-2 nye børn hver 

måned. Ideer og tanker om nye/andre måder at arbejde på, har været 

drøftet i børnehaven og drøftet videre i vuggestuen i morgen, da vi 

opfatter modtage udfordringen som en fælles problematik. 

8. Opdatering fra 

lønpolitikudvalget 

Udbetaling en gang årligt pr. 30.11. Man skal have været ansat et år for 

at komme i betragtning. Rammerne kommer på plads senere, når vi har 

lagt budget 2017. Sussie indkalder efterfølgende til møde i 

arbejdsgruppen. 

9. Nye mødedatoer 

2017 

Se nederst i referatet. 

10. Forberedelse til 

vuggestuelivet 

De tre foldere og vores tilbud om legestue er med til at afstemme 

forventningerne hos forældrene og os. Vi skal blive skarpere til at stille 

krav til forældrene om forberedelse til vuggestue. Foldere til forældre 

opgraderes og vuggetuen optimerer arbejdet med disse i legestuen. 

11. Brian præsenterer 

it-platformen Famly 

Tages på et kommende møde. 

12. Opdatering på 

personalesager (u. 

Info, debat og beslutning om langtidsfravær samt orlovsansøgning. 



personalerep.) 

Punkter til næste møde It- platform Famly intro ved Brian 

Evt.  

 

 

 

 
Næste møder 17.01.17 kl. 18.30 – 21.30 (ekstraordinært visionsmøde hos Brian), 

21.02.17 kl. 18.30-20.30 almindeligt bestyrelsesmøde. 

Forældremøde med valg til bestyrelsen: 29.03.17 kl. 19.30. 

 


