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 Referat af bestyrelsesmøde 17. august 2017 
Til stede:  Irene, Anne Rikke, Signe, Susanne, Gitte og Merete. 

Fraværende: Sigrid og Camilla. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 24. april 2017 blev underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Den 5. september 2017 kl. 16.30 - 18.00 Tidlig Indsats for bestyrelsesmedlemmer og leder. Anne 

Rikke deltager. 

4. Orientering fra Merete 

 Personalesituationen - ansættelser 

Louise, som var ansat for to år på social normering er ophørt. Merete har rådført sig med 

TRIO og har af økonomiske grunde besluttet at vente til oktober, før ny ressourcepædagog 

ansættes. Sociale normeringer tildeles til oktober. 

Vi ønsker at ansætte en pædagog på 22 timer til Gul, vi har haft samtale. 

Vi genopslår stillingen på 34 timer til Rød, da vi ikke har fået kvalificerede ansøgninger. 

 Sommeren 

Sommeren er gået godt med kun få travle dage pga. sygdom. Aktiviteterne i sommerens løb 

er planlagte og dokumenterede i opslag ved Blå stue. Der har været mange gode og lærerige 

aktiviteter for små og store. 

Et par børn bliver indskrevet til september. 

 Sommerfest 

Sommerfesten 1. september 2017 har musiktema. Børnene er i grupper hele ugen og 

beskæftiger sig med musik.  

 Pædagogiske dage i november 

En del af indholdet på p-dagene skal være omkring projekt Tidlig Indsats.  

 Mv. 

Vores fokuspunkt indtil sommer har været at nedbringe støjen ved hjælp af pædagogiske 

tiltag.  

Fra september skal vi have fokus på dokumentation til forældre. fobus pædagogiske 

konsulent Dorthe Filtenborg kommer den 22. september og holder oplæg om emnet som 

inspiration for personalet. 

Vi har indkøbt nye tablets/iPads til alle stuer, da de gamle brød sammen. 

5. Social normering og projekt Tidlig Indsats 

Merete orienterede bestyrelsen om, hvad vi har beskæftiget os med i Tidlig Indsats. Merete 

orienterer bestyrelsen løbende, når der foreligger delkonklusioner fra projektet. 
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6. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller netværket 

25. september arrangerer fobu dialogmøde i Vanløse med politikere fra Børne- og Ungeudvalget. 

Et af emnerne er tvunget sommerferielukning i 14 dage i sommeren 2018 pga. besparelser. 

Halvandet år frem er Merete HR-ansvarlig og "souschef" for koordinator i Mufferegi. 

7. Skal vi tilbyde personalet bruttolønsordning? 

Merete og TRIO har overvejet, om medarbejderne skal tilbydes bruttolønsordning ved 

uddannelse uden for arbejdstid. TRIO anbefaler dette, når der samtidig skrives kontrakt med 

medarbejderen, så institutionen ikke kommer til at hænge på en udgift, hvis medarbejderen siger 

op midt i forløbet. Juristen fra fobu skal hjælpe med at lave en sådan kontrakt. 

Bestyrelsen anbefaler, at vi tilbyder medarbejderne denne ordning som et personalegode, men 

bemærker også, at det er væsentligt, at medarbejderne, der udnytter ordningen, ikke mister 

engagement i arbejdet eller har højt fravær. 

8. Forældretræf på legepladsen - dato og hvem deltager? 

Forældretræf på legepladsen 13. september kl. 15 - 16.45, dog aflyses ved regnvejr. 

Vi laver plancher om Leg og læring, og om at garderoberne skal tømmes hver fredag, så de kan 

blive gjort rene mandag morgen. 

Irene kan ikke deltage, men Merete sender info om tid og sted til øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

9. Legeplads. I juli fik vi vurderet vores legeplads 

Ingen bemærkninger fra legepladstilsynet. Kvalitet, funktion og indretning af vores legeplads 

vurderes i bedste kategori. 

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 

11. Kurser, møder og lignende 

 Bestyrelseskonference 

31. oktober 2017 kl. 16 - 20 arrangerer fobu bestyrelseskonference med Stine Bosse. Det 

foregår på Nationalmuseet - hvem deltager? 

 Dialogmøde med politikerne den 25. september 

Se punkt 6. 

12. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Anne Rikke opfordrede til at sætte gang i fredagstømning af garderoberne. Vi laver en 

fælles indsats efter den 13. september, og en af plancherne til forældretræffet skal handle 

om dette. 

13. Næste møde 

25. oktober 2017 kl. 17.30 - 20. 

14. Eventuelt 

For flere måneder siden uddelte vi lusekamme til alle, men ved ikke, om kampagnen hjalp. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

18. september 2017 


