
Referat af bestyrelsesmøde d. 18/2-19 

Deltagere: 
1. Valg af ordstyrer Ane 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 11/1 ligger på kontoret 

til underskrifter. 

3. Nyt fra formanden Ane orienteret om en personalesag, og takker mange gange for 

bestyrelsesarbejdet i de forgangne år. 

4. Nyt fra lederen Mentorordningen for nyere pædagoger i vuggestuen er nu afsluttet og 

har fungeret til vores tilfredshed. Den nyansatte pædagog hos 

Krabberne ser ud til at være faldet godt til i Karmsten. Der er 

udfordringer med nogle få af de nyere forældre ift. forskellige 

forventninger fra forældre side. Ledelsen er i dialog med de 

involverede om dette.  

Det roder lidt i huset efter gulvrenoveringen og Sussie skriver ud på 

Famly om dette. 

Nyt skema for medarbejderne er på plads og igangsættes d. 25/3-19. I 

praksis betyder det en mere ligelig fordeling af tidlige og sene dage, 

hermed også en ligelig fordeling af opgaverne samt et par dage med 

flere ansatte om eftermiddagen i begge afdelinger. 

Pr. d. 1/4-19 ændres fordelingen af personalet i børnehaven lidt. Alle 

informeres på kommende afdelingsmøde på onsdag. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

I børnehaven er der forsat fokus på faglighed samt den gode 

kommunikation blandt medarbejderne. 

Der arbejdes også forsat i begge afdelinger med begrebet faglighed og 

den røde tråd hvilket giver en samlet helhed for alle.  

Karen er konsulent på vores pædagogiske dag i april og der skal 

arbejdes med den gode kommunikation og De styrkede læreplaner. 

Hun kommer med en plan for dagen, når vi kommer tættere på. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Sussie har ikke modtaget nogen saldobalance endnu. 

7. Budget 

Godkendelse 

Der er nogle mangler og rettelser så Christina, Lars og Sussie pudser 

det sidste af og sender til Preben. 

8. Vedtægtsændring? Drøftelse om hvorvidt en udefra skulle side med i bestyrelsen, og 

hvilke rammer der i så fald skulle stilles op for dette. Sussie kontakter 

LDD for at høre om erfaringer på området. 

9. Forretningsorden Der er ingen ændringer til forretningsordenen. 

10. Ledelseslønpulje Der er flertal for, at der sættes penge af til denne lønpulje. 

(Medregnes i budget 2019), og på næstkommende bestyrelsesmøde 

nedsættes et udvalg til at udforme kriterierne. 

11. Styrkede 

læreplaner 

Information om arbejdet med De styrkede læreplaner: 

Ledelsen på kursus i Fredericia. Opsamling herefter via eksterne 

konsulent enten kursusholderen eller som en del af den pædagogiske 

dag i april.  

Nye tiltag i læreplanerne er bl.a. mere fokus på legens betydning og 

pædagogens deltagelse heri samt refleksion af egen praksis i det 

faglige arbejde. 

Bestyrelsen ønsker fortsat skriftlig dokumentation af de planlagte 

aktiviteter uge for uge. 



13. Forældremøde med 

valg 

Hvem gør hvad? 

Lars informerer om økonomien. 

Sussie informerer om årets gang i karmsten. Ane informerer om 

bestyrelsesarbejdet. 

Sussie udfærdiger invitation med info om bestyrelsesposterne og 

lægger på Famly i en form så der skal tilmeldes/svares. 

Evt./ punkter til næste 

møde. 

Nedsættelse af udvalg til kriterier for ledelseslønpulje. 

Gennemgang og debat om fødselsdagsdeltagelse i Karmsten. 

Forslag fra lønpuljeudvalget til evt. lønpulje 2020. 

Forslag til indkøb af luftrensere. 

 

 

 

 
Næste møder Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 18/3-19 kl. 19.30 

 


