
Referat af bestyrelsesmøde d. 6/11-17 

Deltagere: Jens, Christina, Helene, Ane, Lars, Brian, Sussie, Inger 

 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet 

3. Nyt fra formanden Ane har fået en status på ventelisten, der er ledige pladser i 3. og 4. 

kvartal. 

Sussie har bedt om arbejdsro for huset. 

Wicky stopper d. 30/11-17. 

Gennemgang af legepladsen med efterfølgende rapport.  

Aftalt køb af julegaver til personalet. 

2 nye medarbejdere er startet, Famly er i gang og i den forbindelse har 

Sussie bedt om arbejdsro for huset til samarbejde, pædagogisk retning 

og opstart af it-platform. 

Helene er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Tom, da Toms datter er 

udmeldt pr. 30/11-17. 

4. Nyt fra lederen Pædagogisk tilsyn fra kommunen, hun syntes der var rar stemning og 

børnene virkede meget trygge. Tilsynsrapporten kommer senere.  

Vi arb. med normer i Karmsten hvilket er gjort mere synligt, bl.a. med 

små kort og synlige posters for personalet. 

Sussie og Dorthe skal på kursus om persondataforordning.  

Vi har meget skrald og derfor skal vi måske have en container mere, 

Sussie har et møde med en konsulent om dette i næste uge.  

Virksomhedspraktikanter dette er lidt svært, nogle gange ser vi dem 

ikke.  

Inger, Pernille og Sussie gennemgår legepladsrapporten på torsdag; 

sandkassen og klatrestativet trænger til udskiftning.  

Årsplanen for medarbejdernes arbejdstimer ser lidt anderledes ud i 

2018 da vi afholder 2 pædagogiske lørdage.  

Der kommer 2 hegnsfirmaer og kigger på kælderskakten da der er 

hovedklemfælder. Arbejdet iværksættes efter tilbud. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Evaluering af forældremødet på pædagogmødet, hvis der skal være 

workshops i 2018 satser vi på at aldersopdele emnerne/grupperne. 

Vi har fået mulighed for at låne salen/hallen på klub Ørnebjerg i det 

omfang den er ledig. 

Vores 2 nye medarbejder er startet, 2 pædagoger med god energi og 

gåpåmod. 

Famly er startet op i dag er blevet godt modtaget, af både personale og 

forældre. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Da der har været flere børn indmeldt i 2017 end beregnet i budget 

2017, har der til de flere børn, været et stort forbrug på vikarkontoen, 

men dermed også en højere forældreindtægt.  

Som det ser ud lige nu forventes der et overskud for 2017 på 235.000 

kr. 

7. Normsæt for nye 

børn/forældre i 

Karmsten 

Ledelsen har udarbejdet et samtaleark til introsamtale for nye forældre, 

hvor de inviteres til et møde hvor relevant information om Karmsten 

gennemgås.  

Det prøves af på et hold forældre og tilrettes. 



Kan evt. holdes med flere nye forældre af gangen, så det bliver mindre 

ressourcekrævende.   

 

8. Fremtidigt 

samarbejde i 

bestyrelsen 

Drøftelse og debat om det fremtidige samarbejde, dialogform og 

kommunikation. 

9. Takststigning Takststigningen fastsættes til 200 kr.pr. barn, og 50% på barn nr.2,3….. 

Forældrene skal adviseres senest d. 30/11-17, Brian kommer med et 

oplæg til forældreinformationen. 

10. Budget 2018 Møde med Preben fra LDD d.22/11 

11. Famly Er sat i værk, og vi er løbende i gang med at justere. Platformen er 

blevet godt modtaget af personale og forældre. 

Evt.  

 

 

 

 
Næste møder 5/12-17 

1/2-18 

21/3-18 (valg til bestyrelsen) 

 


