
Referat af bestyrelsesmøde d. 8/6-20 

Deltagere: Christina Bjernå, Adrian U Chifor, Martin Tilsted, Sarah 

R Andersen, Helene Overgaard, Camilla T Aaboe, Inger Larsen, 

Christina Lohmann og Sussie K Madsen. 

Afbud fra Esben Ottesen 
1. Valg af ordstyrer Sarah 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referat af ekstraordinært og ordinært bestyrelsesmøde blev 

underskrevet. 

3. Nyt fra formanden Helene og Christina har aftalt at Sussie tjekker mails i weekenden og 

helligdage i denne Corona periode så der kan iværksættes hurtigt, hvis 

der skulle komme noget vigtigt. 

Er informeret om rokering af personale i forbindelse med ledige 

stillinger i vuggestuen.  

4. Nyt fra lederen Det er længe siden at personalet har haft mulighed for at holde 

personale møder pga. Corona, og den planlagte arbejdslørdag er 

derfor ændret til personale lørdag med mødeaktiviteter i begge 

afdelinger og i de enkelte teams.  

 

Sussie har været i dialog med naboen om reducering af trækrone samt 

om affald der ødelægger enkelte hegnsfag og sendt mail til naboen 

med cc. til Helene. Der er taget fotos til dokumentation.  

 

Der er lavet 1 (og senere 1 mere) interne stillingsopslag til vug med 

ansættelse pr. 1/8 og 1/10 og de 2 af vores barselsvikarer søger 

stillingerne; det betyder senere stillingsopslag til barselsvikarer. 

Christina L starter op i bh hos Delfinerne d.15/6 frem til oktober hvor 

flyverstillingen opstartes. 

 

Vikartimer som følge af Corona tastes på et kontonr. for sig til senere 

opgørelse. 

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Grundet meget opdeling og lukkede døre er der ønske om mere dialog 

mellem personalet i vuggestuen. Tiltag i den forbindelse drøftes på 

kommende personalemøde. 

 

Vi oplever desværre stadigvæk at søskende er med inde og hente, og 

enkelte forældre er længe om at komme ud ad døren igen. Sussie 

skriver en pæn reminder på Famly. 

 

I bh er middagsstunden (afvikling af pauser og børn der sover) lidt 

udfordrende, når der er brug for bleskift, toiletbesøg eller nogle 

kommer til skade.  

 

Udover ovenstående er der i øvrigt en positiv stemning. 

 

Personalet takker for løntillægget. 

6. Økonomisk 

opdatering 

Saldobalancen blev gennemgået. Der er skrevet til Preben vedr. en 

formodet fejl Christina forklarede forløbet. 

7. Underskrivelser Vedtægter, forretningsorden og principper blev underskrevet. 



8. Bestyrelsesarbejde 

ved Christina og 

Helene 

Kort oplæg om bestyrelsesarbejde. Se også principper for arbejdet. 

Bestyrelsen sætter rammen – ledelse og medarbejdere fylder ud. 

9. Sommerinfo om 

børn og personale 

Ca. 2/3 af børnene holder 3 ugers sommerferie, resten holder 2 og 

enkelte 1uge. Personalet holder 3 ugers sommerferie og den lille 

skævhed forsøges planlagt i skemaet ved hjælp af vikarer, dog kan 

enkelte uger være lidt lavere bemandet end andre uger.  

Dialog om tvunget eller ikke tvunget 2 ugers ferie for børnene. Vi 

opretholder den form vi har i dag. 

Sussie skriver en info på Famly om hvordan der arbejdes i grupper og 

på stuer hen over sommeren, så alle er informerede om at børnene 

kommer til at være sammen mere på tværs end nu. 

10. Lønpulje budget 

2021 

Debat om lønpulje kontra fælles arrangement for hele personalet. Det 

blev besluttet at fortsætte med lønpulje til budget 2021. Udvalg 

bestående af Martin, Adrian Helene og Sussie starter med at 

udarbejde proces beskrivelse til organisationerne. Sussie indkalder til 

udvalgsmøde via Doodle. 

Evt.  

Punkter til næste møde Opdatering vedr. lønpulje 

Madordning sommerlukket 2021? 

Udeliv/gode erfaringer fra Corona herunder hvad tager vi med os. 

Madordning (skal vi have mere varm ret?) 

 

 

 

 

 
Næste møder 8/9-20 kl. 18.30 – 20.30 

19/11-20 kl. 18.30 – 20.30 

Nytårskur 14/1-21 kl. 18.30 -21 med spisning. 

 


