
Referat af bestyrelsesmøde d. 27/8-18 

Deltagere: Charlotte Jensen, Christina Bjernå, Camilla Aaboe, Helene 

Overgaard, Brian Vangsgaard, Lars Jessen, Ane Juelsen, Inger 

Larsen og Sussie Madsen 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referater fra henholdsvis 30/5-18 og 7/6-18 blev underskrevet 

3. Nyt fra formanden Er orienteret om opsigelse af et barn pga. restance (beslutningen 

godkendt af bestyrelsen). 

Er orienteret om en medarbejders fravær. 

Henstilling til alle om at benytte Famly som infoforum. Ved evt. behov 

for debat henstilles til direkte kontakt til de implicerede. 

Kort orientering om lønpuljemidler; Helene, Ane og Sussie deltager i 

udvalg så indstillinger og udbetaling behandles. 

4. Nyt fra lederen Orientering om ventelisten: Fortsat børn på 2018 listen og huset er på 

nuværende tidspunkt fyldt op. Lang venteliste til 2019, hvor det mest er 

vuggestuebørn på listen. 

Ledelsen tager på ledelsesseminar i næste uge og vil bruge tiden på 

gennemgang af personale mhp. Udbetaling af lønpuljemidler. 

Vuggestuen har fået malet grupperum og toiletter. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

God sommer med aktiviteter imellem afdelingerne. 

Der afholdes udviklingsteammøde med MED status på fredag, hvor 

bl.a. lønpulje og APV er på dagsordenen. 

Der arbejdes fortsat på at gøre tavlen i børnehaven mere overskuelig og 

få sendt rettidige beskeder ud om ture; herunder et ønske fra 

bestyrelsen om at billede af tavlen lægges på Famly om mandagen - 

tages til efterretning. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Periodens forbrug ser fin ud, dog skal der undersøges et 0 på en 

medarbejderlønkonto. 

Der vil muligvis komme en overskridelse på legepladskontoen, da der 

mangler en bred ”siddeoverlægger” på sandkassen. 

Christina og Sussie går i dialog med LDD mhp. en større forståelse af 

de månedlige saldobalancer kontra de kvartalsmæssige. 

7. Glatførebekæmpelse Enighed om at fortsætte med nuværende firma. Sussie tager kontakt og 

underskriver kontrakt. 

8. APV Gennemgang af APV’en i PowerPoint form. Resultat af denne betyder 

bl.a. udviklingsprojekt i børnehaven med ekstern konsulent, 

udarbejdelse af mobbepolitik, fokus på den gode dialog og udvikling af 

samme, samt diverse praktiske tiltag som uddelegeres blandt 

personalet: Indkøb af flere taburetter på hjul, indkøb af yogastole til 

vuggestuen og ændring af forskellige arbejdsgange. 

9. Budgetudvalg Budgetudvalg til udarbejdelse af budget 2019 er Ane, Christina, Lars 

og Sussie – sidstnævnte indkalder til møde i start oktober. 

10. Opdatering fra 

renoveringsudvalg 

Lars informerer om renovering i huset. VVS arbejdet er lavet i hele 

huset og det fremtidige arbejde med ny gulvbelægning koordineres 

med firmaet i de kommende uger. Iværksættelsesdato kendes endnu 

ikke. 

11. Exit-samtaler Udvalg til udarbejdelse evt. ved hjælp af ekstern konsulent er Christina, 



Helene og Sussie. 

Evt. Forespørgsel til om feber er kriteriet for hjemsendelse. Forklaring fra 

Sussie om at der er en vurdering og et helhedsindtryk af barnets trivsel, 

der giver anledning til dialog med forældre og evt. hjemsendelse. 

Personalestatus Orientering om en medarbejders sygefravær af private årsager. 

Punkter til næste møde Markedsføring/Facebook 

Skal der være gebyr på rykkerskrivelser? 

Lønpulje kriterier for 2019 

 

 

 

 
Næste møder 2/10-18 kl. 18.30-20.30 

10/12-18 kl. 18.30-20.30 

 


