
Referat af bestyrelsesmøde d. 21/2-17 

Til stede: Sussie, Ane, Lars, Tom, Helene, Jens, Brian og Anette  
1. Valg af ordstyrer Brian 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Alle underskriver. 

3. Nyt fra formanden Budget 2017 skal underskrives. 

Den sidste pædagogstilling besættes med en socialrådgiver. Hun 

ansættes på kontrakt som indeholder vilkår som pædagogernes. 

Nye tilkaldevikarer var ikke stabile, mødte ikke op. Situationen bedres, 

når sidste ledige pædagogstilling besættes pr. 1/4-16 og alle stillinger 

dermed er besat.  

4. Nyt fra lederen Temakort benyttes ved forårets personaleudviklings-samtaler. Leder og 

medarbejder vælger hver 5 kort. Og emnerne på disse debatteres. 

Samtalen afsluttes med en kompetenceudviklingsplan. 

Personaleudviklingsdag på lørdag d. 25/2-17: Pixi-udgave af 

regeringens kompendie om læringsmiljøer udarbejdet af Sussie danner 

grundlag for dagen. Dorthe som er Marte Meo konsulent følger og 

filmer en af grupperne og drøfter deres processen i gruppen 

efterfølgende. 

En socialrådgiver har søgt pædagog stillingen og kontraktansættes pr. 

1/4-17. Hun har arbejdet med børnesager i Roskilde kommune. Hun 

kan være brobygger imellem det kommunale system og Karmsten og 

kan i øvrigt rådgive og vejlede både forældre og personale om 

børnesamtaler og børneperspektiv. Hun vil indgå på lige fod med de 

øvrige pædagoger.  

Tom og Sussie udarbejder en skrivelse til forældrene om 

omstrukturering i vuggestuen. Omstruktureringens tidshorisont, 

gennemførelse og plan for det fremtidige arbejde forklares. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

I vuggestuen er plan for en omorganisering drøftet og alle 

medarbejdere går ind for planen. 

Pr. 1/4-17. vil alle 3 stuer arbejde med aldersopdelte hold som i 

børnehaven. Det betyder at Søstjernegruppen henover året vil overgå til 

at have en gruppe børn, som de 2 andre grupper med aldersblandede 

børn. Der er udarbejdet en plan og forældrene får hver en infoskrivelse. 

Se ovenstående. 

I børnehaven arbejdes der med at styrke de nye små i deres relationer 

til hinanden, samt at lære dem hvordan ”man går i børnehave”. Der har 

været arbejdet med små modtagelseshold med de mindste, som startede 

i januar med stor succes. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Budget 2017 underskrives. Samarbejdet med LDD omkring økonomi er 

lidt ”trægt” og ændringer/rettelser tager tid. Samarbejdet omkring 

personalesager og lønninger er dog meget tilfredsstillende. 

Regnskabet gennemgås på mandag d. 27/2-17 kl. 17-18. 

7.  Parkeringsplads Lars har indhentet og sendt tilbud fra 2016 ud til bestyrelsen fra Georg 

Jørgensen. 

Alle stemmer for den totale renovering af p-pladsen. Lars tager kontakt 

til firmaet og sætter i værk. Der er sat penge af i budgettet til denne 

renovering. 

8. Lønpolitik Denne er udsendt til bestyrelsen. Sussie fandt arbejdsbeskrivelser for 



hhv. pædagoger og medhjælpere. 

Der debatteres, om beløbet skal fordeles i forhold til, hvor mange 

medhjælpere og pædagoger der er. Skal der være en stor og en lille 

bonus m.m. Hvad hvis ingen gør mere, end der kan forventes osv. 

Helene, Brian, Ane og Sussie tager nye input med og udfærdiger et nyt 

udkast. 

9. Massage eller andre 

goder til personalet 

En massør der kommer her på Karmsten f.eks. hver 4 eller 6 uge, vil 

være god personalepleje og kan give lavere fravær. Kan komme i 

arbejdstiden, personalet kan f.eks. bruge deres pause, møde før ind 

el.lign. Helene undersøger priser og muligheder og vender tilbage. 

10. Rekruttering af nye 

medarbejdere 

Tages på næste møde. 

11. Forberedelse af 

forældremøde med valg 

til bestyrelsen 

Sussie laver indkaldelse med dagsorden til dette møde samt 

stemmesedler. 

Lars gennemgår budget og kommer med kommentarer. 

Ane og Helene tæller stemmer. 

12. Takststigning i 

Karmsten 

Flere ansatte kunne være en begrundelse for en takststigning. 

Debatteres videre på næste møde, så en evt., prisstigning vil være en 

del af en debat, hvor ambitioner for Karmsten også debatteres. 

En prisstigning kunne være 100-250 kroner om måneden. 

Punkter til næste møde Ambitioner (herunder prisstigning) 

Famly ved Brian 

Facebook debat. 

Lønpulje midler, nyt udkast debat m.m. 

Takststigning 

Rekruttering. 

Personalepleje/massage 

Evt.  

 

 

 

 
Næste møder 29/3-17 kl. 19.30 

 


