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Referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2014 

Til stede:  Irene, Helle, Jessica, Kristoffer, Charlotte, Casper, Bente, Sigrid, Anders, Gitte og Merete. 

Fraværende: Christine, Alex. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referatet blev underskrevet. 

2. Nyt fra formanden 

Intet til dette punkt. 

3. Godkendelse af regnskab 2013 

Brandforsikringen er ikke justeret efter det ny hus. Den vil snarest blive forhøjet. 

Vi har et underskud på 68.000 kr. i protokollatet, men vi skylder stadig 75.000 kr. for den mad, vi 

fik i Kobbelvænget. 

Regnskabet blev underskrevet. 

4. Hvordan får I godkendt årsplanen for 2014? 

Årsplanen debatteres og godkendes på bestyrelsesmødet i marts. 

5. Hvordan håndterer vi, hvis enkelte ansatte ikke vil deltage i dele af det pædagogiske 

arbejde? 

Vi taler med en konsulent om den fremadrettede proces i personalegruppen. 

Vi skal have fokus på, hvordan vi fastholder pædagogik og værdier, som flertallet af personalet 

og bestyrelsen finder vigtigt uden at ekskludere enkeltpersoner. 

6. Meddelelser fra lederen og debat 

 26 procent af børnene har behov for pasning på de pædagogiske dage 6. - 7. november. Vi 

kan låne lokale i Stærevænget, hvor vikarer og eventuelle studerende kan passe børnene. 

 På grund af skolestart og flytning skal vi have flere børn ind til april og maj. 

 Merete orienterede om vikarer og løntilskudsmedarbejdere. 

 Refleksionsfællesskab er bestemt af Københavns kommune. Til gavn for fælles læring skal 

det udfolde en fortælling fra pædagogniveau til politikerniveau. 

 Husets nuværende størrelse betyder, at vi skal have en repræsentant i MED-udvalget. 

Personalet har besluttet, at det ud over tillids- og arbejdsmiljørepræsentant skal være det af 

personalet valgte bestyrelsesmedlem. 

7. Nyt om huset 

Det går langsomt med færdiggørelsen, fx ventilationssystem, dørhåndtag og elinstallation. 

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Hele personalet siger tusind tak for tillæg i forbindelse med udflytningen. 

9. Forældremøde for nye børns forældre 

En fra Børnenes Aktivitetsfond og en fra bestyrelsen deltager - dvs. Charlotte. Mødet holdes den 

17. februar 2014 kl. 16 - 17.30. 
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10. Kurser 

Den 26. februar 2014 er der bestyrelseskursus for alle bestyrelsesmedlemmer i Tagensbo Kirke. 

11. Nyt fra netværket Muffen 

Kommunen har oprettet et ressourceteam med sundhedsplejerske, psykolog, talepædagog, 

pædagogisk konsulent m.fl. På hvert møde kan Muffen have to børn på dagsordenen helt 

anonymt. 

I marts er der forældremøde i Mufferegi med Mette Frobenius, der skal lære forældrene at sige 

nej! 

12. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

Intet til dette punkt. 

13. Næste møde 

Den 19. marts 2014 kl. 19. 

14. Eventuelt 

En del af de etableringspenge, der er bevilget til den gamle del af bygningen, går til forbedringer 

på legepladsen. 

 

 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

15. marts 2014 


