
Karmsten d. 18/1-17 

 

Overordnet referat af ”nytårskur” med fremtidsperspektiver på dagsordenen 

Deltagere: Helene, Ane, Lars, Brian, Dorthe, Jens, Inger, Katja, Christina, Tom og Sussie. 

 

 Debat og overordnede forståelsesspørgsmål til organisering af arbejdet i 

vuggestuen. 

Historik på forholdene omkring Søstjerne tiltaget for år tilbage. 

Information og dialog om personaletrivsel i vuggestuen, herunder den ro der 

eksisterer i arbejdet på nuværende tidspunkt, men også dialog om arbejdsbyrden 

med at modtage nye børn, som p.t. er fordelt på 2 stuer. 

Debat og dialog om en omorganisering af de 3 grupper i vuggestuen; så alle 3 

stuer bliver med blandet alder og et aktivitetsarbejde lig børnehavens, som foregår 

i aldersopdelte grupper om formiddagen, for fortsat at tilgodese de ældste børn i 

vuggestuen og deres overgang til børnehave. 

Afsluttende på dette punkt, tager ledelsen input og drøftelserne med i de videre 

overvejelser om en strukturændring i vuggestuen. Ligeledes tages tidsperspektiv 

med i overvejelser og drøftes på de kommende personalemøder; herunder hvad der 

giver mening for børn, voksne og forældre i forhold til hvornår dette tænkes 

iværksat. 

 

 Drøftelser og debat om personaleressourcer i forhold til vores budget 2017 og frem. 

Er det muligt at ansætte en medarbejder mere til huset; og hvad vil det kunne 

betyde for de aktiviteter vi derefter vil kunne tilbyde. Tanken er her, at et ekstra 

menneske vil kunne være med til at optimere aktiviteterne i hele huset. Forslag om 

at lade prisen stige for en plads i Karmsten, men dermed ”opremse” hvad man ville 

får for den merpris.  

I fortsættelse af denne debat drøftede vi rekruttering af dygtige pædagoger, og 

hvordan vi fremover kan målrette og evt. ændre på rekrutteringsformen. Punktet 

tages på næste møde. 

 

 Til slut debatterede vi vision for Karmsten – hvor skal vi hen? Hvordan bliver vi 

endnu bedre og hvad vil vi tilbyde? – Tages fortsat på kommende 

bestyrelsesmøder. 

 

Referent: Sussie 


