
Referat af bestyrelsesmøde d. 5/12-17 

Afbud fra Brian Vangsgaard 

Deltagere: Ane Juelsen, Christina S Bjernå, Jens S Olsen, Helene 

Overgaard, Charlotte Jensen, Lars Jessen, Sussie K Madsen, Inger 

Larsen og Anette A Landgren 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet underskrevet.  

3. Nyt fra formanden En ansøger har været til samtale vedr. Wickys stilling. Det var en 

nyuddannet pædagog, samtaler fortsætter med indkaldte og forventes 

færdige i uge 50. 

Nytårskur igen i januar 2018. Sussie lægger hus til. Dato senere på 

mødet. 

4. Nyt fra lederen Persondataforordningskursus: Sussie og Dorthe har deltaget i sidste 

uge. Advokatfirma LOU og LDD holdt oplæg. Vi får tilbud fra LOU 

indeholdende strukturering af arbejdet med persondataforordning. 

Julegaver til personalet er købt i samråd med Ane. 

Famly: Der er visse aspekter, som ledelsen ikke er imponeret over. 

Hjælp kan ikke fås på stedet, der kan ikke tilføjes bemærkninger om 

det enkelte barn, der kan ikke vedhæftes filer og der er jævnligt 

problemer med børnenes billeder ved check in. 

Det tager tid at rette det til, vi er alle i fuld gang med at lære at bruge 

systemet optimalt. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Der er udarbejdet nye retningslinjer for feriegodkendelse i hele huset, 

til gavn for den enkelte, som måske ønsker at få godkendt ferie i meget 

god tid. 

Personalegarderoben: Vi ønsker nye skabe til personalet. Der indhentes 

tilbud. 

I børnehaven arbejdes der i hele december måned med juleaktiviteter 

for holdene. 

Nyt fra vuggestuen: I december arbejdes der stuevis med 

juleforberedelser. 

Der opleves ro og god stemning i afdelingen. 

Pædagogisk debat omhandler bl.a. garderobeaktivitet: Hvordan hjælper 

vi børnene ud, uden der opleves kaos. 

Aktivitet på legepladsen: Find dukke Doris 

6. Økonomisk 

opdatering 

Der er ingen saldobalance for december, men sidste opdatering 

kommer med i regnskabsafslutningen. 

Der er bestilt 2 små og 2 store træ heste til legepladsen. Vi afventer 

opsætning og faktura. 

7. Profilering af 

Karmsten 

Debat om hvor meget eller hvor lidt reklame skal vi gøre for pladser i 

det kommende år. Vi har lidt ledige pladser henover sidste halvår, men 

det er ikke bekymrende.  

Vi bestiller 2 stk. reklamefilm om Karmsten til Facebook og Website, 

prisen er 2.000,- kr. Der bliver filmet til foråret og vi indhenter de 

fornødne tilladelser fra evt. involverede forældrene. 

8. Reklame for 

bestyrelsesarbejdet 

Valg til bestyrelse bliver ændret til en anden dag, Ane mailer vedr. 

dette. Der udsendes invitationer med info til forældremøde med valg til 



bestyrelsen.  

9. Rekruttering De under punkt 7 nævnte film kan også ses som et reklamefremstød, 

hvis der i fremtiden skal rekrutteres nyt personale til Karmsten. Vi 

afholder fortsat samtaler til den ledige pædagogstilling i børnehaven.  

10. 

Alkoholindtag/julehygge 

Personalet der ikke passer børn, kan drikkes en enkelt genstand til 

julearrangementet. 

Ane og Sussie udarbejder udkast til overordnet politik for personalet 

ved årets arrangementer. 

11. Budgetgodkendelse Hele den overordnede ramme er på plads, det ser positivt ud. Udvalget 

finpudser og det endelige budget udsendes på mail og underskrives 

derefter løbende på Sussies kontor. 

Punkter til næste møde Morgenbord/hygge for forældre jævnligt? 

Evt. Nytårskur bliver 18.1.18 kl. 18.30 til ca. 21.30. 

 

 

 

 
Næste møder 1/2-18 k. 18.30-20.30 

18/1-18 kl. 18.30 Nytårskur 

21/3-18 kl. 19.30 Forældremøde med valg til bestyrelsen 

 


