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Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2015 
Til stede:  Helle, Bente, Camilla, Sigrid, Stinne, Christine, Anders og Merete. 

Fraværende: Irene, Nurten og Anne Rikke. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 7. oktober 2015 blev underskrevet.  

2. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen tiltrædes med følgende ændring til punkt 5: Anders og Merete ser på 

formuleringen. 

3. Konstituering 

Formand:  Sigrid 

Næstformand:  Helle 

Sekretær:  Souschef 

4. Valg af mødeleder 

Sigrid blev valgt. 

5. Meddelelser fra formanden 

Om forældrevalg til bestyrelsen. Nurten er førstesuppleant, Camilla andensuppleant. Vi skal 

huske at opdatere telefonlisten. 

6. Orientering fra lederen 

 Merete har været til ekstraprognose hos fobu for blandt andet at se på løn til 

køkkenmedarbejder. Det ser okay ud, vi forventer at ende omkring 0. 

 Orientering om trivselsundersøgelse for børnene. 

 Sophia er sygemeldt frem til sin barselsorlov den 17. december 2016, hvor Hanne går på 

fuld tid, og Usoa overtager Hannes stilling. 

 Sarah stopper, når Stine til januar kommer tilbage til Blå stue. 

7. Pædagogiske dage i november 

Emnet psykisk arbejdsmiljø blev behandlet sammen med Arbejdsmiljø København. 

Vi arbejdede med evaluering efter sandwichmodellen. 

Vi talte om skolestart. 

Ny evaluering af p-dage ved hjælp af afkrydsningsskema. 

Det kom frem, at vi bør tale om punktet forældrestuemøder på et bestyrelsesmøde. 

8. Lukkedage 3. og 4. november 2016 

Lukkedagene blev godkendt lige som fredag efter Kristi himmelfart og de fire dage mellem jul og 

nytår. 

9. Personalepleje - tilskud til julefrokost og vårfest 

12.000 kr. blev bevilget til julefrokost og vårfest. 

10. Orientering fra Muffen 

 Bestyrelseskursus til februar. 

 Samarbejdsgrupper med Utterslev skole, som søger projektpenge. 
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 Merete er blevet ansvarlig for HR samt toer for Civilsamfund og bestyrelser. 

 Globen, Ansgars Engle og Bispebjerg Børnegård indtræder i Muffen fra 1. august 2016. 

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Anders trækker sig fra bestyrelsen, Susanne er valgt i hans sted. Anders takkede for tiden i 

bestyrelsen. 

12. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Stinne spurgte til sprogarbejdet. 

 Billeddokumentation blev drøftet. 

13. Næste møde 

27. januar 2015 kl. 17.30. 

14. Eventuelt 

Orientering om Anders og kursus. 

 

 

Referent Anders Chr. Enevoldsen/sgn 

10. december 2015 


