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 Referat af bestyrelsesmøde 27. januar 2016 
Til stede:  Helle, Camilla, Irene, Anne Rikke, Stinne, Christine, Susanne, Gitte og Merete. 

Fraværende: Bente, Sigrid og Nurten. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 30. november 2015 blev underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Christine blev valgt. 

3. Endelig godkendelse af den ændring i forretningsordenen, vi talte om sidst, og underskrift 

Udsat til næste møde 

4. Godkendelse af regnskab plus underskrift 

Vi har i december 2015 fået 40.000 kr. for støttepædagogtimer, refusion for de studerende for 

hele året. Vi overfører 252.900 kr. til næste års budget. 

5. Godkendelse af nyt afsnit i virksomhedsplanen (side 7 + 8) 

Godkendt med få tilføjelser og smårettelser. 

6. Godkendelse af evaluering af 2015 

Godkendt. 

7. Godkendelse af årsplan for 2016 

Godkendt. 

8. Godkendelse af læreplan om Sprog og læreplan om Kulturelle udtryksformer og værdier 

Godkendt. 

9. Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser. 

10. Orientering fra lederen 

 Stine og Usoa er tilbage fra barsel.  

 Chili kommer tilbage i midten af februar, men holder derfra seks ugers ferie. 

 Sophia er gået på barsel, og Hanne blev ansat i barselsvikariatet, men har nu sagt op. 

 Usoa er ansat i vikariat i Hannes 20 timer. 

 Dalya har sagt op. 

 Vi har ansat Stine Søgaard på 33 timer. Hun skal være på Gul stue. 

 Malene ansættes i Sophias barselsvikariat og skal på Grøn stue, 33 timer. 

 På p-dagene arbejdede vi med det psykiske arbejdsmiljø, og arbejdet fortsætter på p-

mødet. 

11. Orientering fra Muffen 

 Københavns kommune vil have større og mere forpligtende netværk. Derfor skal vi 

udvide netværket med Ansgars Engle, Globen og Bispebjerg Børnegård. 

 Der skal også være en netværksbestyrelse. I Muffen laver ledergruppen et oplæg til 

netværkskontrakt, som bestyrelserne i de enkelte institutioner i Muffen skal godkende. 

 Der skal spares de kommende fire år, hvor meget er endnu uvist. 
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12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Susanne takkede for god velkomst i bestyrelsen.  

Personalet takker for julegave, en dejlig gestus. 

13. Kurser, bl.a. bestyrelseskursus 25. februar 2016 

 Vi ønsker, at alle nye bestyrelsesmedlemmer deltager i fobus bestyrelseskursus. 

 To medarbejdere skal på kursus i dokumentation. 

 Rikke skal på studietur med temaet Sunde børn. 

14. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Hvis vi vil undgå, at forældre føler sig forpligtet til at give gaver til fx jubilerende 

medarbejdere, foreslår Stinne, at vi i indbydelsen kan skrive: "Der skal ikke medbringes 

gaver" i stedet for løsningen med en lille gave fra børnene. 

 Stinne ønsker lidt mere imødekommenhed ved kritikpunkter på bestyrelsesmøderne. 

 Christine efterlyser information, når personale er væk i længere tid. 

15. Næste møde 

6. april 2016 kl. 17.30. 

16. Eventuelt 

Intet 

 

 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

15. februar 2016 


