
Referat af bestyrelsesmøde d. 30/5-18 

Deltagere: Ane Juelsen, Charlotte Jensen, Camilla Aaboe, Christina 

Bjernå, Helene Overgaard, Lars Jessen, Inger Larsen, Christina 

Lohmann og Sussie Madsen 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet 

3. Nyt fra formanden Ane er løbende holdt orienteret om trivsel og status for den daglige 

drift. Spørgsmål omkring medhjælperstillingen tages under punkt 6. 

4. Nyt fra lederen Sussie og Lonnie er i gang med at læse APV igennem det bliver gjort 

grundigt. Er p.t. færdige med den overordnede gennemgang af 

vuggestuens afleveringer. I store træk skal der arbejdes med 

kommunikationen imellem personalet i vuggestuen. Plan udarbejdes og 

gennemgås med personalet efter sommerferien; det gælder også for 

børnehaven som ikke er gennemgået endnu.  

Der er aftalt med den billigste maler at der bliver malet et rum i vug 

evt. også børnehave garderobe, hvis der er råd til det. 

Ny pædagog Christina Q starter den 4/6 og skal arbejde hos 

Søstjernerne i vuggestuen. 

Markedsføringsudvalgsmøde er planlagt til d. 11/6. 

Under evt. informerer Sussie om personaleledelsen i Karmsten. Dette 

punkt er uden personaledeltagelse og udenfor referat. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Bh: Der arbejdes med modtagelse af 4 nye børn fra vug. På afd. Møder 

debatteres løbende hvilket serviceniveau der skal tilbydes og vi 

debatterer hvorvidt vi skal blande os/opdrage i forhold til børnenes 

påklædning, dette foregår fremadrettet i tæt dialog med forældre og 

serviceniveau vil blive et fast punkt på dagsordenen. 

Vug: Der er travlt, men der er en god tone og stemning iblandt 

kollegaerne. Personalet har fundet hinanden og der er et godt flow samt 

samarbejde stuerne imellem. Der arbejdes forsat med 4 ugers forløb og 

pt. Arbejdes der i et forløb med pædagogisk massage i små grupper. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Der bliver stadig brugt mange penge på vikar, og da der er pt. 2 vikar 

som ikke ønsker fastansættelse, belaster de vikarbudgettet. Det opvejes 

dog fremadrettet af vakant pædagogstilling. 

1/10 er der fyldt op med børn og dermed ikke flere ledige pladser. 

Stillingsopslag til en medhjælper på 30 timer.  

Lonnie er, efter eget ønske, gået op i tid fra 30 til 33 timer pr. 1/6-18. 

7. Opdatering fra 

renoveringsudvalget 

Der er booket vvs til udskiftning af div vandhaner osv. Arbejdet 

iværksættes henover sommeren. 

Ny gulvbelægning afventer gennemgang og tilbud på Berry Alloc gulv, 

så vi derefter kan tage beslutning om gulvtype og iværksætte.  

8. Opdatering fra 

ansættelsesudvalget 

Christina Q er ansat i den ene ledige pædagogstilling med start d. 4/6-

18 og 36 t. hos Søstjernerne. Hun er nyuddannet og får Katja som nær 

samarbejdspartner og Lonnie som mentor efter behov; dette bliver 

muligvis lagt i fast skema over en tid. 

Den første opgave for Christina vil være at hilse på og præsentere sig 

for forældrene i vuggestuen.  

9. Midtvejsstatus fra 

vuggestuen  

Sussie roser vuggestuen for deres rolige tilgang til samarbejdet og 

fagligheden i arbejdet. Der er god atmosfære blandt personalet og  



Christina L fortæller at stemningen er sjov, faglig og afslappet. 

10. Morgenmad i 

Karmsten 

Forslag om udvidelse af morgenmadstidsrummet er nedstemt og der vil 

fortsat være morgenmad fra 6.30-07 

11. Exit-samtale Karen S Meincke fra LDD foreslår at man tager exit-samtaler i brug 

gerne med en ekstern konsulent. Hun kan benyttes. 

Lars foreslår at Karmsten evt. laver et udkast til et spørgeskema og 

fremlægger til bestyrelsen. 

Måske har Karen et skema som alle synes om. 

Iværksættes i efteråret. 

12. Dato for statusmøde 

med KSM 

Sussie har inviteret Dorthe med til mødet med status for arbejdet i 

vuggestuen d. 7/6. 

Katja deltager ikke da hun har deltaget i sin egenskab af medarbejder i 

processen. 

13. Sommerfest Personalet har mulighed for at nyde 1 genstand eller 2 til sommerfesten 

Punkter til 

næstkommende møder 

Exit-samtaler 

Evt.  

 

 

 

 
Næste møder 7/6-18 kl. 18.30 Statusmøde med Karen Skau Meincke. Dorthe deltager. 

27/8-18 kl. 18.30-20.30 Bestyrelsesmøde 

 

 


