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 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2016 
Til stede:  Helle, Bente, Christine, Irene, Camilla, Anne Rikke, Susanne, Gitte og Merete. 

Fraværende: Nurten 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 15. juni 2016 blev underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Camilla blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden/næstformanden 

Der gik for lang tid med at få lavet et tillæg med bestyrelsens kommentarer til den udfærdigede 

netværkskontrakt, som bestyrelsen vedtog 15. juni 2016. Tillægget skulle sendes til de øvrige 

muffeinstitutioner, men er ikke sendt som aftalt. 

4. Orientering fra Muffen, blandt andet om et personalearrangement 

Muffelederne har foreslået et socialt arrangement med de øvrige muffeinstitutioner. Det vil 

medføre, at forældrene opfordres til at hente børnene kl. 15.30 og at de øvrige børn fra 15.30 til 

17.00 fortrinsvis passes af vikarer. 

Hvis formålet med muffemødet er helt klart, og hvis TRIO-grupperne bakker op om forslaget, går 

bestyrelsen ind for at bede forældrene hente kl. 15.30 en dato i foråret 2017. 

5. Orientering fra lederen, blandt andet om ansættelser 

 Carmen har ti års jubilæum, som fejres med fælles morgenbord med børn og forældre den 

4. oktober kl. 7.15 - 9.30. Helle giver hende blomster, og institutionen giver en gave til 

1.000 kr. 

 I naturugen er nogle muslimske børn ved en fejl blevet tilbudt svinekødsfrikadeller. Deres 

forældre har fået besked samt en undskyldning. 

 Vi har ikke ansat nogen af ansøgerne til pædagogstillingen på Lilla stue. Nina fra Rød har 

ønsket at komme på fuld tid, så hun begynder i stillingen på Lilla per 19. september 2016. 

En tidligere studerende Ina er blevet tilbudt stillingen på Rød stue per 1. februar 2017. Hun 

blev glad for vores forespørgsel og kommer til ansættelsessamtale den 12. september 2016. 

 Usoa er ansat 25 timer på Gul stue, men går på barsel den 16. september 2016. Vi skal 

snarest have ansat en pædagog til Gul stue. Indtil videre bliver vores to dygtige vikarer 

Memoona og Nana tilbudt at vikariere i de ledige stillinger på Gul og Rød. 

6. Orientering om huset og græsarealet 

AAB's beboerråd, som er en slags bestyrelse, er generet af støj fra gæster på legepladsen efter 

lukketid. Vi har aftalt, at vi sætter et skilt på vores låge med en henstilling om, at der skal være ro 

på vores legeplads efter kl. 20, så det ikke generer de omkringboende. 

Rådet ville i første omgang kun give os to meter, men Merete har også over for boligselskabet 

AAB argumenteret for at få fire meter, hvilket er en tredjedel af arealet. De virkede positive og 

imødekommende. 

Børnenes toiletter i kælderen skal renoveres. 

Der har været en enlig rotte på Gul stues badeværelse. Rotten blev fanget, og stuen er gjort ren. 

I garderoben har vi fået opsat to poser til blå futter. De hænger så højt, at børnene ikke kan nå. 
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Vi skal have opgraderet hastigheden på vores internet samt have nye routere og en boks på 

kontoret. Det koster maksimalt 10.000 kr. Hvis vores it-problemer ikke bliver løst med dette, må 

vi også have nye tablets. 

Vi flytter personalefotos til indgangen ved elevatoren med opdaterede fotos. Planchen tages ned. 

Stuerne mindes om at tage fotos af nyansatte og sætte dem op på tavlen. 

7. Dokumenter til banken 

Dokumenterne, som banken af terror- og sikkerhedsmæssige årsager kræver, blev underskrevet. 

8. Pædagogiske dage 3. og 4. november 2016 (lukkedage) 

De nye børns forældre er ikke blevet spurgt om pasningsbehov, men vil blive spurgt, om de har 

brug for pasning. Vores gode vikarer vil passe børnene. 

I 2017 er vores fokuspunkt at arbejde pædagogisk med støjdæmpning samt dokumentation. 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet nyt. 

10. Kurser 

Merete og Gitte har været på et vældig godt, 2,5 dage langt kursus i forskellige ledelsesstrategier. 

Vi opfordrer personalet til at søge på lidt flere kurser. Ledelse og TRIO har vurderet, at 

jobrotationsordning ikke vil fungere for os og har derfor takket nej. 

Anders er i forløb med Mille Brink, det er hans jubilæumsgave. 

Lisa når ikke at komme på sit jubilæumskursus i år, men får muligheden næste år. 

11. Forældremøde. Hvem er på valg, og hvem siger lidt? 

Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg, men vi mangler suppleanter. Merete efterlyser 

interesserede på de stuer, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen. 

12. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Info og overlevering til forældrene i dagligdagen. Der mangler mål, didaktik, formidling og 

reflekteret dokumentation fra nul- til toårs-ugen. Husk fotos. 

 Skader på børn SKAL formidles til forældrene, det er noget, vi vil arbejde med. 

 Angående morgenmad serverer vi brød med ost eller smør, desuden havregryn og fras. 

 Klapvogne fylder uforholdsvis meget under trappen. 

 Snak om procedurer, når storesøskende henter børn. 

 Stuerne får ikke skiftet batterier i dispenserne, de skal selv sørge for dette. 

 Vi venter spændt på, at det bliver koldt, så vi kan se, om indeklimaet er tilfredsstillende. 

 Merete sender en opdatering vedrørende økonomien, når tredje prognose er lavet. 

13. Næste møde 

Onsdag den 9. november 2016 kl. 17.30. 

14. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

19. september 2016 


