
Dagsorden for bestyrelsesmøde  

I Børnehuset Karmsten 

Tirsdag d. 7. juni 2021 

Kl. 19.00-21.00 

Deltagere: Camilla, Christina, Stine, Andreas, Katja, Benjamin, Inger, Kathrine & Lasse 

 

1. Valg af ordstyrer 

Camilla  

 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde/ alle  

 

3. Rekruttering 

Det er et svært marked i øjeblikket i forhold til rekruttering, men det ser ud til at det lysner. Der 

mangler pt 2 stillinger, en i hver afdeling, samt et barselsvikariat senere på året. 

Der er ansat 3 nye vikarer til huset. Der kommer en praktikant som skal være i huset i 6 uger til 

en start og bliver tilknyttet Lagunen. 

 

4. Fonde 

Der er indgået samarbejde med Legebørsen som vil bistå med arbejdet omkring det at søge en 

Fond. Karmsten ansøger om fondsmidler og hvis det lykkedes skal pengene bruges igennem 

Legebørsen. Der undersøges yderligere muligheder for at søge fonde på egen hånd.  

 

5. Valg til Madordning 

Der skal stemmes om madordningen fortsat skal være et tilbud i Karmsten. Der undersøges 

om dette kan gøres elektronisk eller hvordan afstemningen kommer til at foregå. Hvis dette 

ikke er muligt, så bliver det med en fysisk seddel der skal afleveres retur til Karmsten.  

 

6. Sommerfest 

Indholdet for sommerfesten besluttes og der skal undersøges yderligere omkring 

underholdning på dagen. Der sendes invitation med tilmelding ud på Famly snarest. Datoen er 

varslet på Famly tidligere, så det forventes at datoen er reserveret til trods for manglende 

invitation.  

Det er yderligere besluttet at familierne i år medbringer mad til egen familie fremfor fælles 

buffet, som har været tilfældet tidligere.  

Nærmere information om sommerfesten kan læses i invitationen. 

 



7. Normering 

Bestyrelsen diskutere hvornår og hvordan det er realistisk at følge BUPL’s anbefaling om 

minimumsnormeringer. Der drøftes forskellen på at være en offentlig institution vs. privat 

institution i forhold til måden minimumsnormeringer bliver opgjort på. Som kommunal institution 

bliver minimumsnormeringer opgjort for en hel kommune, hvor der kan være flere børn i én 

institution og færre børn i en anden institution.   

Vi afventer nærmere udregning fra LDD og derfor vil normeringspunktet blive taget med på 

næste bestyrelsesmøde, hvor det bliver drøftet nærmere. 

 

8. Evt. 

 

 

 

(b) = beslutning 

(d) = emnet er til debat 

(o) = til orientering 

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


