
Referat af bestyrelsesmøde d. 12/11-19 

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

Aaboe, Christina Bjernå, Christina Lohmann, Inger Larsen og Sussie 

K Madsen. Afbud fra Frederique F Andersen. 

1. Valg af ordstyrer Helene 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referatet blev underskrevet. 

3. Nyt fra formanden Der er afholdt to exitsamtaler den ene med en medhjælper i 

vuggestuen og den anden med en pædagog i vuggestuen. Samtalerne 

er gået godt. Den ene skal ud at rejse og den anden stoppede pga. 

personlige årsager, som formanden fik indblik i. 

Rengøringsassistenten er langtidssygemeldt.  

Der er ro og god udvikling i hele huset. 

4. Nyt fra lederen Sussie viser en Pixi udgave af De styrkede læreplaner set ud fra et 

ledelsesperspektiv. 

I de kommende møder vil der være info fra ledelse og personale om 

arbejdet og udarbejdelsen af De styrkede læreplaner, som 

efterfølgende skal lægges på vores hjemmeside og sendes til Egedal 

kommune. 

Sussie forklarer hvad det betyder i praksis, hvorfor gør vi som vi gør, 

og hvordan pædagogisk praksis kan anskues på ny med inddragelse 

og medbestemmelse for børnene. 

Sussie informerer om Søhestegruppen og fortæller om det planlagte 

infomøde for gruppens forældre.  

Der er aftalt beløb til personalejulegaver. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

I vuggestuen er er de ældste børn sammen med Lonnie og Pia 2x om 

ugen. Enkelte af disse børn skal efterfølgende starte i børnehave og 

andre bliver til den nye Søheste gruppe 2020. I gruppen arbejdes med 

overgang/besøg til børnehave. 

Gruppen fungerer godt og børnene nyder samværet, samtidig med at 

det giver mere luft på stuerne til de mindste. 

Hele huset: 

Udarbejdelsen af De styrkede læreplaner har vi delt op:  

Hvert emne debatteres i pædagoggruppen, nedskrives af 2 pædagoger 

og samles derefter af ledelsen der skriver det ind i en 

Læreplansskabelon. Denne gang var det forældresamarbejdet der blev 

drøftet. 

Ydermere debatteres børneinddragelse i daglige aktiviteter, da det 

også er en vigtig del af De styrkede læreplaner. Det er en debat vi 

løbende har. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Kort gennemgang af saldobalancen. 

Reetablering af græsplæne o.a. i forbindelse med opsætning af 

legestativer betales af vores nuværende legepladskonto. Sussie 

informerer kort om fejl og mangler på legepladsen, som skal udbedres 

af MaxPlay.  

Der er repareret kloakker. 



Kort info om udfordringer med budget 2020 som lægges af 

budgetudvalget over den kommende tid.. 

7. Exitsamtaler Ldd har fravalgt at deltage i disse.  

Der er afholdt 2 samtaler med sammen med Helene og Sussie og de 

kommende 2 samtaler bliver sammen med Christina og Martin. 

Derefter evalueres samtalerne og der tages beslutning om formen på 

de kommende. 

8. Opgaver i 

bestyrelsen 

Der er mange opgaver for bestyrelsesformanden og fremadrettet 

skriver Helene ud om evt. opgaver som andre bedes byde ind på. 

9. Facebook Pga. af en verserende sag i forbindelse med persondataforordning vil 

Sussie gerne have lukket vores FaceBook profil.  Camilla melder sig 

til få slettet alle billeder på FB. FB forbliver åben og en medarbejder 

bliver tildelt ca. 30 min./mdr. Til FB. Opslag godkendes af Sussie. 

10. Lønpuljer Udvalg til lønpulje 2020 består af Lars, Helene og Martin. 

Iværksættes såfremt der budgetteres med lønpulje i 2020.   

11. reklame for 

bestyrelsen 

Vi går lidt i tænkeboks med hensyn til, hvordan der kan udformes info 

med billeder af bestyrelsesmedlemmerne om bestyrelsesarbejdet. 

Debat og forslag om hvorvidt det kan gøres i forbindelse med anden 

aktivitet i huset; oplæg konsulent eller andet. 

12. Nye datoer til 

kommende møder 

Nytårskur d. 23.1 18:30-21 hos Lars. 

Mandag den 17/2. 2020 18.30- 20.30 

Valg til bestyrelsen tirsdag den 3/3 kl. 19 

Punkter til næste møde Forarbejde til forældremøde med valg 

Arbejdet med De styrkede læreplaner 

Evt.  

Personale info uden 

personalets deltagelse 

Sussie informerer om langtidssygemelding. 

 

 

 

 
Næste møder Se punkt 12. 

 


