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 Referat af bestyrelsesmøde 22. januar 2018 
Til stede:  Irene, Camilla, Anne Rikke, Julie, Signe, Line, Susanne, Gitte og Merete. 

Fraværende: Sigrid og Mia. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 17. august 2017 blev underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev underskrevet. 

Anne Rikke fortsætter som formand, Irene, som er udpeget af menighedsrådet, er næstformand. 

4. Meddelelser fra formanden 

Intet. 

5. Godkendelse af evaluering af 2017, årsplanen for 2018 og lukkedage 

Bestyrelsen godkendte evaluering, årsplan og lukkedage. 

6. Regnskab 2017 

Regnskabet blev underskrevet. Overskuddet på cirka 23.000 kroner overføres til 2018. 

7. Orientering fra Merete 

 Pædagogiske dage i november 

Merete refererede kort fra personalets pædagogiske dage i Slangerup. 

 Personale situationen 

Nina har graviditetsbetinget sygefravær. 

Karina, der er i en social normerings-stilling, indgår dags dato i barselsvikariat. 

Vi søger to nye social normerings-pædagoger, da vi igen har fået tildelt cirka 900.000 

kroner i social normering. 

Rikke er p.t. på Rød stue for at sikre kontinuitet og god indkøring af nyt personale, da Chili 

har opsagt sin stilling, og Nahla er langtidssygemeldt. 

Amanda, der egentlig er ansat i social normerings-stilling, indgår også i denne periode som 

fast medarbejder på Rød stue. 

Marianne er per 1. februar 2018 ansat 32 timer på Rød stue. 

 M.v. 

Intet. 

8. Social normering og projekt tidlig indsats 

Det er et stort og tungt arbejde at være en del af projekt Tidlig Indsats, da vi ikke er vant til så 

stram styring fra forvaltningens side.  

Vi har erfaret og set nødvendigheden af at sætte fokus på at udvikle vores motoriske tilbud til de 

nul- til toårige, hvilket jo er tidlig indsats, som vi vil have indført i handlingsplanen.  
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Vi har i uge 4 på alle stuer nye pædagogiske tiltag for at skabe god motorisk udvikling for de nul- 

til toårige. 

9. Nyt om huset. Orientering om aftaler med kommunen 

Københavns kommune har godkendt, at vi får lavet ventilation og lys på kontoret, betinget af at 

vi bruger det firma, der har etableret ventilationsanlægget. 

10. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller netværkets lederforum 

Sigrid er formand i netværksbestyrelsen og har godkendt evalueringen af netværket. 

11. Forældremødet 15. november 

Line er førstesuppleant, Mia er andensuppleant. 

Signe er på valg i 2021, Julie er på valg i 2019. 

12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 

13. Kurser, møder og lignende 

 Bestyrelseskursus 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i Netværket Muffens bestyrelseskursus i 

løbet af foråret. 

14. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Der lugter grimt fra afløbet på Gul stues toilet. Vi rekvirerer en slamsuger eller VVS'er. 

 Vi skal have synliggjort bestyrelsen, så forældrene ved, hvem de kan henvende sig til ved 

behov, fx ved fotos og opslag på tavlen ved kontoret og på legepladstræf (det forrige blev 

aflyst pga. regnvejr). 

 Stuerne opfordres til at have vand og kopper på stuerne om eftermiddagen til de mindste, da 

flere forældre oplever, at deres børn er meget tørstige, når de kommer hjem. 

15. Næste møde 

4. april 2018 kl. 17.30. 

16. Eventuelt 

Intet. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

26. februar 2018 


