
Referat af bestyrelsesmøde d. 1/2-18 

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

Vangsgaard, Charlotte Jensen, Lars Jessen, Sussie K Madsen og 

Anette A Landgren 

Afbud fra Helene Overgaard. Ferie: Inger Larsen 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet 

3. Nyt fra formanden Sussie har været syg i en længere periode, Ane har hele tiden været 

orienteret. Der afholdes 2 forældremøder i april: 1med oplæg af 

psykolog Ditlev Schultz d. 11/4 og 1 med valg til bestyrelsen d. 18/4. 

Der har kørt forsikringssag vedr. vandskaden på Delfinerne, hvor bl.a. 

halvdelen af gulvet tog skade. Vi iværksætter udskiftning af hele gulvet 

på stuen. 

4. Nyt fra lederen Lonnie og Sussie (arb. miljøgruppen) holder møde i morgen og 

iværksætter ny APV. 

Forslag om at dele af APV’en bliver delvis mundtlig for at få alle på 

banen eller at den kan laves i grupper/teams. Forslag tages med i 

arbejdsmiljøgruppen. 

Famly-problematik: En del forældre har ikke udfyldt alle oplysninger 

og tilladelser, f.eks. tilladelse til kørsel i egen bil, ture osv. Der tilføjes 

en note i nyhedsbrevet, hvor alle opfordres til at få det sidste udfyldt. 

Der arrangeres 2 P-lørdage i 2018 henholdsvis maj og oktober. 

Sussie har løbende møder med et par pædagoger i vuggestuen om 

kommunikation. Samarbejdet skrider frem og arbejdet fortsætter, med 

løbende rådgivning fra Karen i LDD.  

Sussie informerer yderligere om vandskaden på Delfinerne. 

Dorthe laver skema for fredage i børnehaven som tilgodeser at vi 

kommer af sted på vores planlagte fredagsture. 

Der er opskrivninger til ventelisten løbende. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Vuggestuen: Modtager en del nye børn og afholder fortsat 

pædagogmøder, hvor formålet er finde den fælles røde tråd sammen 

med nyansat pædagog og fremme kommunikationen i afdeling. Ugens 

aktiviteter kan læses på tavlen. 

Børnehaven: 

Har også modtaget nye børn, og aktiviteter afspejler derfor læring om 

dagens rytme samt at lære hvordan det er at gå i børnehave og være i en 

gruppe med mange børn omkring sig. 

I Lagunen udarbejdes der skolepapirer og arbejdes målrettet på at få 

styrket den enkeltes kompetencer før skolestart. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Sussie sender en doodle ud vedr. deltagelse i budgetafslutningen for 

2017. Ane, Lars, Christina og Sussie deltager. 

Anette stopper ibestyrelsen og Maria fra Søstjernerne er ny 

medarbejderrepræsentant fra vuggestuen i bestyrelsen og Inger 

fortsætter som repræsentant fra børnehaven. 

7. Forældremøde med 

valg. Herunder plan for 

aftenen 

Der bydes velkommen af Sussie og Ane, hver i sær med information 

om årets gang, og valgproceduren gennemgås af Ane. Derefter valg. 

Jens, Lars. Helene og Brian er på valg og ønsker alle genvalg. 



8. Morgenbord hygge 

for forældre jævnligt 

Ved Wickys afslutning var der morgenbord for forældre, det var 

hyggeligt. Skal der arrangeres noget tilsvarende, f.eks. en gang i 

kvartalet? Der er ikke stemning for morgenbord, men det kan tages op i 

personalegruppen, om vi f.eks. kan arrangeres 

eftermiddagskaffe/hygge. 

9. Renovering af 

Karmsten 

Renoveringsplan fra 2012 er gennemset af Ane og Sussie. Christian har 

klaret- og er i gang med småreparationer allerede. Renoveringsudvalg 

bestående af Ane, Jens, Lars og Sussie samler op på renoveringsforslag 

og udarbejder et udkast med forslag og økonomisk formåen til evt. 

igangsættelse af opgaver. Gulvene meget til istandsættelse/udskiftning 

og udendørsbelysning vil også blive drøftet. 

Arbejdslørdag lørdag d. 21.4 kl. 9-14. 

10. Ny dato for 

nytårskur 

 Hos Lars, Egevej 20, d. 7.3.18 kl. 18.30 til 21.30. 

11. Evt. Informationsbrev om overgang til børnehave opdateres og gøres mere 

indbydende. 

Arbejdslørdag: Planlægning med færre opgaver, så tingene nemt kan 

færdiggøres på dagen. 

Punkter til næste møde Skal morgenmadens tidsrum for børnene forlænges? 

Tidligere oversigt med nye ideer/tiltag skal findes og ses igennem, 

mangler vi noget? (er i skrivende stund sendt ud til bestyrelsen). 

 

 

 
Næste møder Forældremøde med valg d. 18/4-18 kl. 19.30-20.30 

 

1/5 kl. 18.30-20.30.  

 


