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 Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2018 
Til stede:  Anne Rikke, Line, Julie, Irene, Susanne, Gitte og Merete. 

Fraværende: Sigrid. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 22. maj 2018 blev underskrevet med en rettelse til de deltagende i mødet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Forældretræf på legepladsen var godt, men bestyrelsen skulle være de opsøgende til forældrene. 

Amanda var også opsøgende og kunne fortælle, hvad vi gør motorisk for og med børnene. Vi vil 

gentage træffet med konkrete spørgsmål, som forældrene kan tale med bestyrelsen om, fx 

konkrete ønsker til nyt eller ændringer til Børnehuset. 

4. Orientering fra Merete 

 God personaledækning hen over sommerugerne. 

 Rigtig mange nye børn er indskrevet, både nul- til toårige og tre- til seksårige. 

 Samtykkeerklæringer er i hus, men vi skal lige have styr på nogle detaljer omkring 

datasortering. 

 Sonja er midlertidigt valgt som databeskyttelsesrådgiver. Vi er godt på vej mht. procedure 

omkring persondata. 

5. Social normering og projekt tidlig indsats 

Det kører efter planen. Vi har lavet matrix over børnenes deltagelse i fællesskabet ved 

frokostbordet, i selvvalgte aktiviteter og i vokseninitierede aktiviteter. 

Else Marie Guevara er ny pædagogisk konsulent. 

Bestyrelsen godkender, at vi i 2019 arbejder videre med at have fokus på de tre punkter fra Tidlig 

Indsats. 

Vi har p.t. kun en ansat til social normering. Det er Amanda, som fortsætter til udgangen af 2019. 

Vi har råd til at ansætte yderligere en pædagog til udgangen af 2019, dette skal aftales med TRIO. 

6. Proces for vores arbejde med arbejdsmiljøet 

Arbejdstilsynet (AT) har udstedt et påbud. Vi skal arbejde med mobning og psykisk arbejdsmiljø 

samt arbejdspres og krav. 

Vi får Arbejdsmiljø København (AMK) som ekstern rådgiver. AMK vil efter et møde 24. august 

fremlægge et procesdesign. 

Bestyrelsen godkender, at gruppen, der deltog i mødet med AMK, er kontakt til AMK. Det er 

næstformand Irene, AMR Birgit, leder Merete, TR Rikke og souschef Gitte. 

7. Nyt om huset 

Arbejdstilsynet har påbudt, at vi skal have nye vinduer i den gamle del af bygningen. Vi håber, 

kommunen finder penge, så vi kan få nye vinduer til foråret 2019. 

Vi har problemer med hovedstrømmen, som ikke er anlagt rigtigt. 
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8. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Lederne fra Hurlumhej og Bellis har begge sagt op. Muffen har altid ønsket at få de to institu-

tioner sammenlagt, da det er en mere økonomisk bæredygtig løsning, særlig på langt sigt. 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 

10. Ideer og tanker om næste års fokuspunkter 

Se punkt 5. 

11. Kurser, møder og lignende 

Personalet deltager i mange af Tidlig Indsats' kurser. De er gode. 

12. Foto af bestyrelsen 

Julie blev ikke fotograferet til hjemmeside og opslag. Det må ske på næste møde. 

13. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Hvor meget er de nul- til toårige ude generelt? Mindst tre gange om ugen året rundt, oftere 

om sommeren. 

14. Næste møde 

Mandag den 29. oktober 2018 kl. 17.30. 

15. Eventuelt 

Intet 

 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

13. september 2018 


