
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 19.11.20 

Deltagere: Christina Bjernå, Camilla T Aaboe, Esben Ottesen, Martin Tilsted, Sarah Andersen, Adrian Chifor 

Afbud fra: Inger F. Larsen, Christina Qvordrup, Sussie K. Madsen, Gittemai Damgaard 

 

1. Valg af 
ordstyrer 

 

2. Underskrivning 
af forrige referat 

 

3. Nyt fra 
formanden 

Christina orienterer:  
Den seneste periode har været turbulent. Sussie er sygemeldt og personalet er meget 
påvirket af læserbrevet og de ting det har afstedkommet. 
Helene (formand) har trukket sig fra bestyrelsen grundet arbejdspresset.  Vi takker 
hende mange gange for det store arbejde, hun har lagt.  
Medarbejderrepræsentanterne er ikke mødt op pga. mistillid til bestyrelsesmedlem 
Adrian, som er afsender af læserbrevet.  
Vi har pt. flere sygemeldinger med stress. Køkkendame er sygemeldt af anden årsag.  
Der kommer pædagogisk tilsyn fra kommunen på mandag.  

4. Nyt fra lederen Sussie er desværre sygemeldt fra d. 3/11-2020. 

5. Nyt fra 
medarbejder 
repræsentanterne 

Ledelsen har været i dialog med både Christina Q og Inger omkring deltagelse i dette 
bestyrelsesmødet og ingen af dem ønsker at deltage. De er begge (ligesom resten af 
personalegruppen) meget påvirket af ”sagen” og har af den årsag ikke lyst til at 
deltage. De udtrykker selv, at bare det at være på job er svært, og at de føler sig 
beskuet af forældrene. Alt det som læserbrevet har bragt med sig, har skabt et dårligt 
arbejdsmiljø og de føler en usikkerhed på Adrians ageren. De føler sig derfor ikke 
ovenpå og har ikke lyst til at skulle stå på skud overfor hvad bestyrelsesmedlemmet 
måtte kunne finde på at udspørge dem om. 

7. Konstituering 
af bestyrelsen 

Esben meldte sig som formand og blev valgt. 
Christina meldte sig som næstformand og blev valgt.  

8. Opfølgning på 
forældremøde + 
personalemøde 

Personalet er meget påvirket af hele sagen. De har ondt i maven over at gå på arbejde. 
Der er afholdt personalemøde med deltagelse fra bestyrelsen, hvor formålet var at 
orientere og oplyse personalet. Bestyrelsen har stor tillid til personalet, og gør alt hvad 
de kan for at understøtte dem, så de kan passe deres job.  
Der er afholdt forældremøde med alle forældrene d. 27/10 og et referat herfra bliver 
lavet hurtigst muligt.  

9. Situationen i 
Karmsten 

Christina orienterer om, at alt det, som læserbrevet har bragt med sig har skabt et 

dårligt arbejdsmiljø og stor usikkerhed og frustration blandt personalet. Det er 
nået så langt, at medarbejderrepræsentanterne ikke har lyst til at møde op til 

bestyrelsesmøderne.  Herudover har det skabt en stor usikkerhed internt i 
bestyrelsen. Hertil spørges, hvad Adrian tænker omkring ovenstående? 
Yderligere ønskes en kommentar på, hvad Adrian tænker om at sidde i 
bestyrelsen forsat, når han nu ved at medarbejderne har det sådan som de har 
det. 
 
Adrian orienterer om, at han ikke har haft intentionen om at ramme personalet. Han 



ønsker bedre vilkår for personalet. Han havde ikke yderligere kommentarer på 
nuværende tidspunkt. Han ville overveje sin rolle i bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen har forsat stort fokus på den fremtidige drift af Karmsten og bedst muligt 
at understøtte ledelsen. Bestyrelsen undersøger muligheden for midlertidig 
vikardækning og der koordineres hvem der kontakter LDD for støtte og rådgivning om 
den videre færd.  
 
Økonomien er sund i Karmsten. Der gives grønt lys til ledelsen om at ansætte vikarer 
til at dække huller.  

  

 


