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 Referat af bestyrelsesmøde 23. januar 2017 
Til stede:  Irene, Julie, Signe, Camilla, Susanne og Gitte. 

Fraværende: Christine, Anne Rikke og Merete. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 9. november 2016 blev underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Camilla blev valgt. 

3. Konstituering 

Anne Rikke blev valgt til formand, Irene til næstformand. 

Julie er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Nurten, som er fratrådt. 

4. Meddelelser fra formand/næstformand 

Ingen meddelelser. 

5. Godkendelse af evaluering af 2016 

Godkendt. 

6. Godkendelse af årsplanen for 2017 

 Der blev efterlyst materiale om søvnpolitik. 

 Der var enighed om at fortsætte forældretræf på legepladsen. Der var forslag om et fælles 

emne, som forældrene kunne samles om, eventuelt fotoplanche, billedmappe, sange eller 

andet.  

Årsplanen blev godkendt. 

7. Godkendelse af lukkedage 2017 

Godkendt. 

8. Godkendelse og underskrift af regnskabet for 2016 

Godkendt og underskrevet. 

9. Orientering om øvrige beslutninger vedrørende p-dagene 

 Gitte orienterede om vores arbejde med børnemiljø i 2017 og det nye tiltag angående 

læreplaner, der skal implementeres i løbet af 2017. 

10. Sociale normeringer i Børnehuset Gemmet 

Institutionen har fået tildelt 900.000 kr., som primært skal anvendes til ansættelse af to 

fuldtidspædagoger i to år. 

Bestyrelsen godkendte, at man ansætter pædagoger til de tidsbegrænsede stillinger samt 25 timers 

pædagog til Gul stue, uden at et bestyrelsesmedlem deltager i samtalerne. 

11. Tidlig indsats og Børneforum 

Københavns kommune har tilbudt institutionen et projekt om chancelighed. Der blev orienteret 

om tværfagligt samarbejde samt tidlig indsats. 

12. Orientering fra lederen 

Gitte orienterede: 
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 Børne-wc i kælderen er renoveret. 

 Merete afholder MUS i løbet af februar-marts 2017. 

 Rapport fra pædagogisk tilsyn udsendes med referatet. 

13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet. 

14. Kurser, blandt andet bestyrelseskursus i Muffen 22. februar kl. 18 - 21 

Bestyrelseskursus for Muffens bestyrelser afholdes i Utterslev Børnegård den 22. februar 2017 kl. 

18 - 21.  

Signe, Julie og Susanne forventes at deltage. 

15. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Billeder af bestyrelsen efterspørges. 

Gitte vil tage fotos næste gang. 

 Forespørgsel til, hvem der er i køkkenet, og hvorledes de befinder sig.  

Joy er køkkenleder, Nargis er i praktik. Begge har det fint, og vi får dejlig mad og brød. 

 Hvornår sprogtester vi børnene? 

Alle tosprogede børn testes, desuden tester vi efter behov, hvilket vil sige, hvis vi er det 

mindste i tvivl. 

16. Næste møde 

Mandag den 24. april 2017 kl. 17.30. 

Indhold bl.a. 

 Emne til forældretræf. 

 Godkendelse af børnemiljøvurdering og læreplanen om alsidig personlig udvikling. 

 Tidlig indsats. 

17. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Referent Susanne Petri Holm/sgn 

20. februar 2017 


