
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 10.12.2020 
 

 
Deltagere: Christina Bjernå, Camilla T Aaboe (på TEAMS), Esben Ottesen, Martin Tilsted, Sarah 
Andersen, Adrian Chifor og Gittemai Damgaard. 
 
Personalestatus fra 
formanden 
 

Ledelsen og bestyrelsen har afskediget Yetta efter mange års tjeneste. 
Beslutningen er blevet taget på baggrund af gentagne langvarige 
sygeperioder, og efter rådgivning fra LDD.  
 
Det blev drøftet, om madordning skulle lukke for en periode, indtil 
der var styr på det praktiske. Dette vil afhænge af, hvor hurtigt der 
kan ansættes en ny køkkenmedarbejder.  
 
Esben kender en uddannet køkkenmedarbejder, som pt. søger nye 
udfordringer, og vi vil undersøge muligheden for et evt. fremtidigt 
samarbejde. Der udarbejdes stillingsopslag til den kommende 
køkkenmedarbejder og holdes samtale med kandidaten. 
 
Der blev i bestyrelsen stemt for, at vi holder pause med 
madordningen i januar og februar, medmindre vi har fået en fastansat 
hertil.  
 

Personalestatus fra 
formanden 
 

Der har været afholdt samtale med en evt. kommende pædagog. Der 
er enighed om at ansætte hende, hvis hun ønsker dette (start 1/1-21). 
Vi afventer pt. tilbagemelding. 
 
Her blev også orienteret om personalesager. 
Enighed om at gøre en ekstra indsats for personalet, f..eks. 
psykologtimer til dem der ønsker.  
 

Ledelsen i Karmsten 
 

Sarah (vuggestue) bliver konstitueret afdelingsleder i Katjas 
barselsorlov. Hun er blevet lært op i skemalægning og den ”røde tråd” 
i vuggestuen.  
 
Sussie er fortsat sygemeldt.  
 
Det skal undersøges, om vi kan få en fast pædagogvikar for en 
længere periode. 
 
Camilla (pædagog på delfinerne) har ansøgt om stillingen som 
souschef til Dorthe og Esben. Efterfølgende har der været afholdt 
samtaler med Camilla, hvor hun blandt andet fortæller, at hun 
tidligere har været konstitueret leder af et års varighed på en tidligere 
arbejdsplads.  
 



Hun ønsker fortsat stillingen, og ansættelsen blev i ledelsens fravær 
drøftet i bestyrelsen.  Der er afstemt og enighed i bestyrelsen omkring 
ansættelse af Camilla som souschef pr. 1. januar 2021. 
 
Det blev yderligere drøftet, hvilke andre personaler der med fordel 
ville kunne rekrutteres til Karmsten i den kommende. 
Herunder evt. en midlertidig kontorhjælp til at aflaste Camilla og 
Sarah.  
 

Dato og proces for 
forældremøde med 
valg til 
forældrebestyrelsen 
 

Der laves en Doodle og sættes en dato herudfra (gerne midt i marts). 
 

Nytårskur? 
 

Aflyst pga. Corona samt det pt. ustabile forhold mellem personalet og 
et medlem af bestyrelsen. 
 

Bestyrelsens videre 
arbejde del 1 
 

Indkøb af julegaver til personalet samt ovenstående punkter. 
 

Bestyrelsens videre 
arbejde del 2 
 

Nåede ikke dette punkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


