
Referat af bestyrelsesmøde d. 4/9-17 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet 

3. Nyt fra formanden Ane har deltaget i ansættelsessamtaler. 

Hun har et forslag til en kommende ledig medhjælperstilling da 1 

medhjælper er opsagt pr. 28/2-18. Skal vi regne på om der kan ansættes 

en pædagog i den stilling i stedet for? Drøftes på kommende møde. 

4. Nyt fra lederen Vi har ca. 40.000 kr. tilbage på IT kontoen, derfor er der købt en ny 

bærbar pc, og nye touch phones er på vej til afdelingerne. Der 

kordineres løbende med Brian. 

Dorthe, Solgerd og Sussie har været på temadag om 

forældresamarbejde og konsulent er hyret til efterårets pædagogiske 

lørdag i 2018, da vi alle trænger til en opfrisker. 

Hjertestarter sættes op på Karmstens facade af grundejerforeningen. 

Der er indkommet forslag til forbedring af info tavlerne, og de 

udbygges derfor i den kommende tid.  

I skrivende stund har vi fået verificeret at Nødpasning ml. jul og nytår 

skal tilbydes, og der udsendes derfor tilmelding senere. 

Sussie har rost personalet for sommerferieaktiviteter. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Gode sommeraktiviteter i tråd med læringsmiljø arbejdet i huset har 

udvirket mange ture på tværs af huset.  

Børnehaven: Løbende debat om struktur i forbindelse med div. skift i 

løbet af dagen, samt fastholdelse i aktiviteter, lege og spil. 

Vuggestuen: Anette startede i vug. 1/8, skal være der i 4 mdr. Der 

opleves arbejdsro og arbejdes med modtagelse af nye børn; sommeren 

har budt på mange ture, cykelture på engen og male projekter. 

6. Økonomisk 

opdatering 

På sidste møde var der underskud; det er nu vendt til et overskud, bl.a.  

fordi vi mangler 3 pædagoger og lønner vikarer i stedet for. Lars 

spørger til en difference i lønsumsopgørelsen – Sussie undersøger.  

7. Status om 

strukturændring i 

vuggestuen. Ved Katja 

Katja har talt med de øvrige pæd. Det har været en hård sommer bl.a. 

pga. manglende pædagogisk sparring men også pga. mange børns korte 

ferie. De glæder sig til ansættelse af nye pæd.  

God tilbagemelding fra pædagogerne om de 3 stuer med ens 

aldersfordeling. De er udfordret på eftermiddagene hvor børnene er 

aktive nu hvor de er ældre, og dagen tilrettelægges derefter. Der 

orienteres løbende til forældrene om det enkelte barns trivsel. 

Blandet aldersfordeling på stuerne opleves som, bedre plads og tid til 

det enkelte barn. Der arbejdes i aldersopdelte hold. Sommerferien har 

ydermere ”strukket sig” over lang tid, der har været mange børn i hus 

hele sommeren og dermed også en del vikarer.  

8. Orientering fra 

rekrutteringsudvalget, 

samt arb. med 

ansættelse af nye 

medarb. 

Der er ansat 2 nye pædagoger pr. 1/10-17. Der afholdes stadig 

samtaler. 

Brian: Der er kigget på div. stillingsannoncer og ud fra det, blev der 

lavet et nyt stillingsopslag. Vi holder møde i udvalget igen om en rum 

tid, så vi kan drage nytte af de nye medarbejders tanker. 

Ane: Det er spændende at være med til jobsamtalerne, en god ide at 

have et bestyrelsesmedlem med der kan bidrage med forældrevinklen. 

Christina: Overvejelse om hvorvidt vi skal afholde 

afskedigelsessamtaler. Drøftes på efterfølgende møde. 



9. Markedsføring af 

Karmsten 

Tom: Ønsker brainstorm på hvordan bliver vi mere synlige. 

Lars: Vigtigt med vores værdier, før markedsføring, måske et udvalg. 

Punktet skrives på en senere dagsorden. 

10. Oplæg om 

takststigning 

Gennemgang af de indkomne svar og forslag og Lars regner på hvilke 

tiltag vi kan gennemføre for en evt. takststigning. 

Drøftelse om at indføre en it platform nu, som god info til forældrene. 

Beslutning om at iværksætte og Brian retter henvendelse til udbyderne 

af den slags platforme. 

11. Punkter til 

forældremødet  

Info om skrivelsen til forældrene, hvor de kan melde tilbage med 

punkter til workshop. 

Evt. punkter: Hvordan ruster vi børn til vuggestuelivet – Hvad kan vi 

som forældre gøre derhjemme – Robusthed og livsduelighed 

Evt. Budgetlægningsudvalg: Ane – Lars – Christina – Sussie. Der indkaldes 

via Doodle. 

Fotografering: Børnestudioet ok. Sussie sætter i værk. 

Punkter til næste eller 

kommende møder 

Lønpuljemidler i 2018 

Forældrekultur/Arbejdet i vuggestuen 

Markedsføring 

Normsæt ved indmeldelse 

Afskedigelsessamtaler 

Ansættelse af medhj/pædagog 

13. Henvendelse fra 

forældre i vuggestuen 

(punktet behandles 

uden medarbejder 

rep.) 

Ledelse og bestyrelse har modtaget brev fra bekymrede forældre i 

vuggestuen. Skrivelsen uddybes af Tom og Christina som er 

medunderskrivere, og den behandles derefter af den øvrige bestyrelse. 

Der aftales et skriftligt svar fra ledelsen til alle underskrivere hvori den 

enkelte familie, foruden forklaring og info om tiltag, tilbydes 

dialogmøder med ledelsen, så der her kan tages hånd om den enkeltes 

bekymring. 

 

 

 

 
Næste møder 25/10-17 kl. 18.30 

5/12-17 kl. 18.30 

1/2-18 kl. 18.30 

21/3-18 kl. 18.30 
 


