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Referat af bestyrelsesmøde 24. april 2017 
Til stede:  Irene, Julie, Anne Rikke, Sigrid (punkt 1 - 7)  Camilla og Merete. 

Fraværende: Signe, Christine, Susanne og Gitte. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 23. januar 2017 blev underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Anne Rikke har været på et godt bestyrelseskursus i Muffen. 

4. Godkendelse af læreplanen om barnets alsidige personlige udvikling 

Læreplanen blev godkendt, dog skal vi inden årets udgang se på to formuleringer, der bruges i 

alle læreplanerne: 

 "Alderssvarende krav" erstattes eventuelt med "udviklingsmæssige krav" eller "nærmeste 

udviklingszone". 

 Inklusionsbegrebet "særlige behov" stigmatiserer og skal derfor omformuleres. 

5. Godkendelse af afsnit til virksomhedsplanen om børnemiljø i børneperspektiv 

Afsnittet blev godkendt. Bestyrelsen var glad for, at personalet tager ansvar for læring, samt at 

der er sammenhæng mellem dette dokument og vores læreplan. 

6. Nyt fra netværksbestyrelsen 

Sigrid blev valgt som Børnehuset Gemmets repræsentant i netværksbestyrelsen. 

Signe og Anne Rikke havde været til første møde i netværksbestyrelsen, og Sigrid blev valgt til 

formand. Opgaven kan godt være lidt utydelig, men kommunen kræver, at Muffen skal have en 

netværksbestyrelse, og så må indholdet komme hen ad vejen i dialog med lederforum.  

Der forventes to møder årligt. 

7. Opdatering på personalesituationen 

Amanda, Karina og Louise er ansat på deltid i to - tre år. De er ressourcepædagoger og arbejde på 

flere stuer, lige som de har legegrupper om eftermiddagen. 

Både børn og personale er glade for legegrupperne, som også nedbringer også antallet af børn på 

stuerne om eftermiddagen.  

Anja er blevet ansat 25 timer om ugen på Gul stue. 

8. Tidlig indsats 

Merete fortalte om dette arbejdskrævende, men interessante og udviklende projekt, som skal sikre 

chanceligheden blandt alle københavnske børn og blandt andet indeholder vurdering af vores 

læringsmiljøer, kompetencevurdering af personale og leder samt brug af data. 

I samarbejde med den pædagogiske konsulent skal TRIO udarbejde en handleplan for Børnehuset 

Gemmet. 
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9. Orientering fra lederen 

Merete orienterede: 

 Vores første prognose viser, at året vil give et underskud på 47.000 kr. For at undgå at det 

ser endnu værre ud, har Merete skåret i alt ekstra, så der fx ikke er afsat midler til nyt hegn 

og it-udstyr. Vores vikarforbrug er alt for stort, blandt andet på grund af det høje 

sygefravær. 

 Trivselsmålingen ser overvejende godt ud. På en skala fra et til syv ligger vi fra 4,9 til 6,1. 

Vi ligger lavest i afsnittet med det fysiske miljø, hvor det største problem er støj. Dette er 

dog blevet meget bedre, efter at vi har arbejdet med dette fokus i årets første fire måneder.  

Bestyrelsen diskuterede især de punkter, hvor vi ligger 0,1 til 0,4 under gennemsnittet for 

selvejende institutioner. Det drejer sig om motivation, om arbejdsopgaverne er 

meningsfulde og tilfredshed med eget arbejde. 

 De store børn laver teater den 26. april og begynder på fritidshjem den 1. maj, hvor vi 

modtager nogle små børn og tre på tre og fire år. Der kommer flere midt i august. 

 Med hensyn til tværfagligt samarbejde og børneforum samarbejder vi med eksterne fagfolk 

og eventuelt forældrene om en tidlig indsats. 

10. Emner til de to forældretræf på legepladsen 

I juni skal træffet være med bestyrelsen, og billeder fra hverdagen skal danne baggrund for vores 

snak med forældrene.  

Efterårets træf planlægges efter sommerferien i samarbejde med støtteforeningen Børnenes 

Aktivitetsfond. 

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet, da Susanne var fraværende. 

12. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Sonja skal genskabe Støtteforeningens side på hjemmesiden, da den er forsvundet. Det er 

hermed gjort. Fejlen opstår, når en side ikke opdateres i længere tid, da systemet så 

opfatter den som forældet og automatisk gør siden usynlig. Sonja.  

 Camilla spurgte til mælkekasserne, der kan være farligt legetøj, særligt hvis de stables højt. 

Merete drøfter dette med personalet, som er meget glade for dem som legetøj. Personalet er 

meget opmærksomme på, at de ikke må være på faldunderlaget. Antallet skal eventuelt 

reduceres. Merete har aftalt, at det bliver gjort over de næste to måneder.  

13. Næste møde 

Mandag den 12. juni 2017 kl. 17.30. 

14. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Referent Merete Grave/sgn 

31. maj 2017 


