
Referat af bestyrelsesmøde d. 10/12-18 

Deltagere: Lars Jessen, Ane Juelsen, Camilla Aaboe, Helene 

Overgaard, Charlotte Jensen, Christina Bjernå, Christina Lohmann, 

Inger Larsen og Sussie K Madsen 
1. Valg af ordstyrer Helene 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Underskrevet 

3. Orientering om 

projekt i bh. ved KSM 

LDD 

Karen fornemmer en god stemning i børnehaven; overordnet er 

holdningen at dagene er meget planlagte og der ønskes mulighed for 

mere spontanitet i dagligdagen.  

De er gode til at hjælpe hinanden i hele huset.  

Meget kører på rutine og man skal derfor være opmærksom på at det 

ikke bliver “vi plejer kultur”.  

Det kan være svært at være ny kollega og komme med nye input og 

ideer til arbejdet.  

Det vil være godt at have fokus på hvordan der arbejdes med 

informationer og planlægning i afdelingen.  

Fremadrettet skal der arbejdes mere med læringsmiljø fremfor 

læreplaner (det ligger i den styrkede læreplan).  

Der skal arbejdes med udvikling af den gode kommunikation og 

afvikling af en evt. dårlig nonverbal kommunikation. Det skal være 

tilladt at turde at undre sig på hinandens faglighed.   

Susie tager kontakt til Karen for at aftale fremtidigt møde om det 

videre arbejde i afdelingen. Bestyrelsen holdes løbende orienteret. 

4. Nyt fra formanden Ane er løbende blevet orienteret om diverse sager af Sussie. 

5. Nyt fra lederen Vi har en lang venteliste og p.t. er det hovedsageligt med 

vuggestuebørn.  

Pædagog stilling til børnehaven er slået op. 

Dorthe er i dialog med en privat dagplejer i Ølstykke mhp. et 

samarbejde.  

Køkkenassistenten er langtidssygemeldt.  

Sussie er i kontakt med en VEU-konsulent om en mulig fælles 

efteruddannelse for hele personalegruppen i 2019. 

6. Nyt fra 

medarbejderne 

Børnehaven: 1 jan. 2019 starter nye børn fra vuggestuen, og vi holder 

overleveringsmøder imellem bh. og vug. for at bevare den røde tråd. 

Søhestegruppen starter 1 jan. og vi vil organisere mere samarbejde 

med de øvrige kommende Lagunebørn. Aktiviteter kan ses på tavlen.   

I 1. kvartal 19 arbejder vi lidt anderledes end hidtil, ingen hold, men 

aldersopdelte aktiviteter på stuerne. 

Vuggestuen: Arbejder med den fælles røde tråd, fortsætter de faglige 

debatter vores pædagogmøder, og drøfter bl.a. emner som renlighed, 

sut og søvn. 

7. Økonomisk 

opdatering 

Der forventes et pænt overskud. Decembers store udgifter vil være:  

Reparation af mur ved parkeringsplads, Indkøb af nyt inventar, 

julegaver samt udgift til køkkenvikar. 

8. Madordning sommer 

2019 

Debat om fordele og ulemper ved en åben/lukket madordning i juli 

måned. Det besluttes at madordningen er lukket i juli måned 2019. 

9. Exit-samtaler  Lars orienterede. Exit-samtaler tilbydes til alle fastansatte med ekstern 

konsulent. Udvalget arbejder videre. 



10. Nytårskuren Dagsordenen vil være: Pædagogisk faglighed og større projekter i 

2019.  

11. Godkendelse ag 

budget 2019 

Der er nogle spørgsmål samt rettelser til budgettet. Underskrives hos 

Sussie når det er rettet til. 

Vi hensætter 100% af 2018 overskuddet til 2019.  

12. Bestyrelseskurser  Vedtaget at alle bestyrelsesmedlemmer fremadrettet skal deltage i et 

bestyrelseskursus. Det er frivilligt for nuværende medlemmer at 

deltage. 

13. Lønpulje Debat om lønstigning/bonus. Forslag fra nogle medarbejdere blev 

drøftet og beslutningen blev, at vi ønsker at beholde lønpuljen i den 

form den havde for 2018. Der arbejdes med kriterierne for lønpulje 

2019. Udvalg: Sussie, Helene, Ane og Camilla 

Punkter til næste møde Forretningsorden ændres i forhold til punkt 12 på denne dagsorden. 

Hvem kan sidde i bestyrelsen? 

Evt.  

Lønindstillinger Debat i bestyrelsen. 

 

 

 

 
Næste møder Nytårskur d. 10/1-19. Herunder nye mødedatoer. Medbring gerne 

kalenderen.  

 


