
Referat af bestyrelsesmøde d. 16/4-19 

Helene Overgaard, Lars Jessen, Martin L Tilsted, Nanna Munk, 

Camilla Aaboe, Christina Lohmann, Inger Larsen og Sussie K 

Madsen 
1. Valg af ordstyrer Helene 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet. 

3. Nyt fra formanden Vi har sagt farvel til Ane (forrige formand). 

En del af personalet skal løbende på kursus om De styrkede 

læreplaner og der kan derfor forekomme få dage med vikarer.  

Der bliver sat beplantning i bedet ved p-pladsen efter påske. 

4. Nyt fra lederen Personaleudviklingsdag med Karen fra LDD om De styrkede 

læreplaner. 

Maj-juni udviklingssamtaler med medarbejderne omhandlende den 

enkeltes kompetencer. 

Udviklingskursus for alle om kommunikation starter i efteråret via 

ekstern konsulent. 

Vi har stillingsopslag til ny pædagog med timer i børnehaven, og der 

er p.t. 3 ansøgninger, ansøgningsfrist 30/4-19. 

Det vurderes efterfølgende om der skal oplås internt stillingsopslag til 

en “flyverstilling” (ekstra ressourcepædagog) til hele huset og dermed 

også eksternt stillingsopslag til pædagog til huset. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Modtagelse af nye børn, udefra og fra vug. 

Ny fordeling af personale på stuerne i børnehaven, er i gang med at 

oparbejde arbejdsrelationer. 

Super god P-lørdag med Karen fra LDD om de styrkede læreplaner, 

læringsmiljøer og god inspiration til det videre arbejde. 

Vug: Store og mellemgruppe prioriteres så vidt det er muligt; så de 

yngste (dem er der en del af) også får tilgodeset deres behov. 

Flyverstillingen er endnu ikke slået op da det ikke giver mening så 

længe vi mangler en pædagog i børnehaven (se ovenstående). 

6. Økonomisk 

opdatering 

Pga. feriepengeforpligtelse og færre børn end beregnet er det 

forventede overskud ændret. Sussie følger op på om det er den rette 

forklaring. 

7. Exit samtaler Det udsendte udkast er vedtaget. 

8. Lønpulje Lønpulje 2019 er godkendt. 

9. Vedtægtsændring i 

forhold til eksterne 

bestyrelsesmedlemmer 

Debat om forslaget gående på hvorvidt et eksternt medlem kan sidde i 

bestyrelsen. Lars udarbejder et udkast til en vedtægtsændring om 

muligheden for at en tidligere forælder med relation til Karmsten kan 

vælges til en bestyrelsespost. Lars og Sussie er i dialog om teksten 

efter behov. 

10. Fødselsdage - 

rammerne 

Fødselsdagspolitikken blev debatteret pga. forespørgsel om muligt 

besøg hjemme med offentlige transportmidler.  

Politikken fastholdes og vi deltager fortsat i fødselsdage hjemme, når 

det er i gåafstand. 

11. Div. underskrifter Tavshedserklæringer, samtykkeerklæringer, principper for arbejdet, 

forretningsorden samt budget 2019 blev underskrevet. 



Punkter til næste møde Prioritering af midler til henholdsvis legeplads, badeværelsesgulve, 

udendørs belysning, indendørs murværk og nyt inventar. 

Evt. Luftfriskere som nedsætter sygefraværet for både børn og personale. 

Helene og Sussie undersøger mere omkring disse, pris, udgift til 

forbrug, modeller o.a. 

 

 

 

 
Næste møder 11/6-19.  

3/9-19.  

12/11-19. 

Alle møder kl. 18.30-20.30 
 


