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 Referat af bestyrelsesmøde 22. maj 2018 
Til stede:  Anne Rikke, Line, Susanne og Merete. 

Fraværende: Sigrid, Julie og Gitte. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 22. januar 2018 blev underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Intet. 

4. Orientering fra Merete 

 Det lykkedes ikke at ansætte en pædagog til social normering. Vi ansætter derfor Sarah som 

ekstra hen over sommeren og søger igen derefter. 

 Kristine, pædagog på Blå stue har opsagt sin stilling. Tanja er ansat fra 15. juli 2018, indtil 

da har vi ansat Nanna. 

 I køkkenet er Kristian ansat i Joys stilling. 

 Ny gårdmand, John, er begyndt. 

 Merete fortalte om vores samarbejde med kommunens tværfaglige team, som består af 

psykolog, socialrådgiver, talepædagog, støttepædagog, sundhedsplejerske leder og stuens 

personale. Teamet kommer i huset hver fjerde uge, og både ledelse og pædagoger er meget 

glade for samarbejdet. 

 Merete melder snart ud med dato for nyt træf på legepladsen. Der vil være tolkehjælp i små 

boder, hvor vi taler om persondataforordningen, og alle kan få hjælp til samtykkeerklærin-

gen. 

 Alle bestyrelsesmedlemmer skal snarest fotograferes. 

5. Besøg af Arbejdstilsynet (AT) 

AT har været på besøg og vil komme på endnu et. Der kan blive tale om, at vi får et påbud fra 

AT. 

6. Projekt Social normering 

Vi har haft tre temaer på 15 måneder. Vi arbejder stadig med legegrupper, som fungerer meget 

tilfredsstillende, og vi har udarbejdet matrixskemaer for at få et billede af børnenes deltagelse i fx 

leg, spisesituationer m.v. 

Vi har fokus på sprogstimulering i hverdagen og arbejder fx med "turtagninger". 

7. Nyt om huset 

Der bliver lavet ny ventilation på kontoret og nyt loftslys og linoleum. 

8. Nyt fra netværket  

Børnehuset Frimestervej er ny institution i Muffen. 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 
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10. Kurser, møder og lignende 

Ledelsen skal til fobus årsmøde og konference om ledelseskultur. 

11. Foto af bestyrelsen 

De fremmødte blev fotograferet.  

De skal laves navneskilte til bestyrelsesmedlemmerne til legepladstræf. 

12. Persondata 

Merete og Gitte har været på kursus i persondata: 

 Vi skal gemme færrest mulige data om børn og personale og kun opbevare data, så længe 

vi har brug for dem. 

 Vi har udsendt samtykkeerklæringer, som alle forældre skal underskrive. Man kan få 

hjælp på legepladstræffet. 

 Nye koder til brug af computere. 

 Lås på alle depoter og aflåste skabe på kontoret. 

 Cpr-numre fjernes fra stamkort. 

13. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Er faktor 15 tilstrækkelig? Ifølge Kræftens Bekæmpelse er denne faktor rigelig høj. 

14. Næste møde 

Tirsdag den 28. august 2018 kl. 17.30. 

15. Eventuelt 

Invitation til sommerfest i præstegårdshaven den 7. og 8. juni 2018. 

 

Referent Susanne Petri Holm/sgn 

11. juni 2018 


