
Dagsorden for bestyrelsesmøde  

I Børnehuset Karmsten 

Torsdag d. 11/11 - 2021 

Kl. 19.30-21.30 

Fremmødt: Camilla, Christina, Lene, Stine, Lasse, Benjamin, Katja og Andreas 

 

1. Valg af ordstyrer 

Camilla tager ordstyrer rollen. 

 

2. Nyt fra ansættelsesudvalg 

Vi har været igennem en ansættelsesprocess, diverse tests, cases og to samtaler er blevet 

gennemført. Camilla er blevet tilbudt stillingen som leder. Pt. Afventer vi at der skal 

udarbejdes en jobbeskrivelse samt gennemføres en lønforhandling. Ansættelsesudvalget 

mødes snarest muligt for at få de sidste detaljer på plads. Det meldes snart ud i hele huset 

inkl. Personalegruppen og forældre på Famly. 

 

3. Beslutning vedr. Rabat ved madordning for perioden 9/8-21 til 17/8-21. 

Pga udfordringer med personale i køkkenet blev madpakke ordningen forlænget i august 

måned. Bestyrelsen vurderer enstemmigt at forældrene får ekstra omkostningen betalt 

tilbage når alt administrativt er faldet på plads. 

 

4. Debat/beslutning vedr. Lønpulje på 50.000kr (indstilling fra medarbejder) 

Medarbejderne kan indstille hinanden til at få del i lønpuljen. Medarbejderne bliver indstillet 

på baggrund af en skriftlig beskrivelse med argumenter for hvorfor den pågældende person 

skal godkendes. Ledelsen debatterer herefter om de er enige/uenige i de indstillinger der er 

modtaget. Der er kommet én indstilling til lønpuljen i år, om at alle medarbejdere bør have 

andel i lønpuljen. Pt. er der 21 fastansatte i Karmsten. Der er opbakning til indstillingen og 

enighed om at lønpuljen skal fordeles blandt de fastansatte i Karmsten. Fordelingen af 

lønpuljen bliver givet på baggrund af timenormen for de ansatte som har været ansat i hele 

eller dele af 2021. På næste bestyrelsesmøde drøfter bestyrelses modellen for næste år, 

ifht. hvordan den kan se ud og hvad der bør være indeholdt i den m.v.  

 

5. Julegaver til personalet 

Det er besluttet at der gives julegave til personalet på 500 kroner til et gavekort som kan 

bruges bredt, for at ramme alles interesse bedst muligt. 

 

6. Ny folder 

Ledelsen og personalet i Karmsten har udarbejdet en folder om Karmsten, der indeholder 

hvad der tilbydes i hhv. Vuggestuen og Børnehaven. Formålet med folderen er at den skal 

deles ud i lokalområdet, hos bl.a. ejendomsmæglere og andre hvor der giver mening at 

fange børnefamiliernes interesse. Folderen skal også bruges elektronisk på f.eks. egedal 

kommunes hjemmeside. Udseende og indhold i folderen diskuteres. Det er besluttet at 

folderen skal have et andet udtryk og indholdet skal simplificeres for at lede målgruppen 

hen mod hjemmesiden.  

 



7. Renovering af personalestue 

Bestyrelsen beslutter at personalestuen skal renoveres. Der er indhentet entreprise der 

skal stå for hele processen. Bestyrelsen vurderer at det giver god mening at bruge penge 

der i forvejen er hensat i budgettet, på at forbedre forholdene for personalet, både med 

henblik på fastholdelse og tiltrækning af personale.  

 

8. Nytårskur for bestyrelsen 

Det besluttes at der holdes nytårskur for bestyrelsen i februar 2022. 

  

9. Andet 

- Sundhedssikring: Der skal drøftes pris og betingelser for tilbud fra sundhedssikringer 

der er fremsendt. Der er stemning i bestyrelsen for at der skal tilbydes 

sundhedssikringer til fast personale. Bestyrelsen er enig i at betingelserne skal 

indeholde både den fysiske og psykiske hjælp. Camilla og Benjamin drøfter hvordan 

indholdet i sundhedssikring skal være, da Benjamin har erfaring fra tidligere i 

forsikringsbranchen.  

  

 

 

 

 

 

(b) = beslutning 

(d) = emnet er til debat 

(o) = til orientering 

(u) = der skal nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre med dette 


