
Referat af bestyrelsesmøde d. 3/9-19 

Deltagere: Helene Overgaard, Lars Jessen, Martin L Tilsted, Nanna 

Munk, Camilla Aaboe, Christina Lohmann, Inger Larsen, Dorthe P 

Brandt og Sussie K Madsen 

Afbud fra Christina B 
1. Valg af ordstyrer Helene 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet. 

3. Nyt fra formanden Helene har deltaget i ansættelsessamtaler, har været i dialog med 

Sussie om kommende kurser for personalet og har deltaget i 

udfærdigelsen af det overordnede oplæg til Flyverstillingen 

4. Nyt fra lederen Kommunikationskursus for hele personalet er sat lidt i bero, da der 

p.t. er brug for kurser af mere pædagogisk karakter. På sigt udarbejdes 

der jobbeskrivelse på Flyverstillingen, når formen er afprøvet og mere 

på plads; samtidig sendes også yderligere info ud til forældre på 

Famly om stillingen. Vi er i den forbindelse opmærksomme på 

hvordan det skrives, så forældre ikke misforstår og tror at det er en 

fast gruppe. 

Indenfor de sidste par måneder har vi ansat 2 nye pædagoger i huset 

(info er løbende givet på Famly). Sussie har samtale med Camilla fra 

Delfinerne i denne uge om opstarten i Karmsten og hendes oplevelser 

i den forbindelse. Nadia er startet d. 1/9-19 hos Søstjernerne. 

Opfordring fra bestyrelsen på, at der lægges et billede på Famly af 

den nye medarbejder så hurtigt som muligt tages til efterretning. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Vuggestuen er en del udfordret af børn der har svært ved at honorere 

små krav og anvisninger og dermed græder en del eller er utilfredse. 

Der arbejdes med dialog med forældrene om anvisninger og 

forventninger til vuggestuebørn.  

Debat i pædagoggruppen om legens betydning og medarbejdernes 

deltagelse i legen. Dette formuleres og indskrives i de kommende 

Styrkede Læreplaner. 

Vi har evalueret på vores sommerferie aktiviteter og satser på mere 

planlagt struktur i sommeren 2020. Lagunen arbejder med de sociale 

fællesskaber, da nogle af børnene opleves som hårde ved hinanden. 

Flyverstillingen er sat i værk og Christina arbejder for øjeblikket med 

en gruppe bh. børn (alle meget begejstrede og motiverede), som er 

”flyverbørn” i ca. 1 md. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Vi har pænt overskud på vikarbudgettet (bl.a. pga. meget lidt fravær) 

og har derfor iværksat flere timer til vuggestuen, så der er en 

medarbejder mere i afdelingen om morgenen, da børnene p.t. møder 

tidligt ind. 

Vi iværksætter optimering af vores interne netforbindelse og køber 

nyt inventar til børnehavegrupper i løbet af efteråret. 

7. Kæmpe venteliste til 

vuggestuen 

Dorthe og Sussie gennemgår ventelisten overordnet, og som det ser 

ud lige nu, er der 10 søskendebørn, som skal meldes ind i vuggestuen 

i løbet af 1. kvartal 2020 (ganske få af de nuværende børn vil januar 

2020 have børnehavealder). Det blev visualiseret via PowerPoint med 

forskellige scenarier. Det blev besluttet at gå videre med ideen om at 



oprette en Søheste+konferencerum’s stue for en gruppe af de 

nuværende ældste vuggestuebørn og bibeholde gruppen frem til 3. 

kvartal 2020. Sussie indhenter tilbud på skydedør til indgangen i 

vuggestuen, da vi ikke må have børn imellem de 2 rum og mad 

samtidigt. Undersøger også hvordan budgettet for 2020 vil se ud i den 

forbindelse.  

8. Opdatering af 

projekter 

Ny legeplads igangsættes forhåbentlig i uge 39 og markiser til at 

nedsætte temperaturen i krybberummet er indkøbt og opsat. 

9. Orientering fra 

Sussie (u. Personale) 

Sussie orienterede. 

10.Evt.  

11. Lederlønpulje Blev iværksat til budget 2020. 

 

 

 

 

 
Næste møder 12/11-19 kl. 18.30-20.30 

 


