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Referat af bestyrelsesmøde 17. januar 2019 
Til stede:  Anne Rikke, Camilla, Irene, Signe, Benjamin, Susanne, Gitte og Merete. 

Fraværende: Line og Julie. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 5. november 2018 blev underskrevet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Konstituering 

Anne Rikke fortsætter som formand, Irene fortsætter som næstformand. 

4. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev underskrevet. 

5. Meddelelser fra formanden 

I forbindelse med projekt Tidlig Indsats har vi haft pædagogisk konsulent Else Marie, Susanne og 

Merete til at Kids-observere personalet i otte timer hver. Disse observationer ligger til grund for 

tilsynet og blev brugt som dialogguide. 

I løbet af februar og marts 2019 skal alle ansatte observeres ud fra Kids-materialet en formiddag. 

Dette skal give et indblik i, hvad en højkvalitetsinstitution skal kunne tilbyde børnene. 

Anne Rikke har på vegne af bestyrelsen og Merete sagt ja til at have en DPO-konsulent som 

rådgiver med hensyn til persondataforordningen. 

6. Regnskab godkendes 

Vi har et lille overskud på 102.000 kr. Det overføres til budget for 2019.  

Regnskabet blev underskrevet. 

7. Evaluering, lukkedage og årsplan godkendes 

Personalet skal på et personalemøde aftale, hvilke fokuspunkter vi skal arbejde med, når Else 

Marie har meldt tilbage på Kids-observationerne.  

Vi omskriver vores evaluering af 2018, så den bliver lidt mere læsevenlig for forældrene.  

Årsplanen laves som sidste år. 

Lukkedagene blev godkendt. 

8. Sampasning/lukning tre uger i sommerferien? 

Københavns kommune vil holde sommerferielukning i tre uger for at spare på vand, strøm og 

lignende. Der skal så tilbydes pasning i en anden institution i Muffen med lav personaledækning.  

Bestyrelsen anbefaler, at Børnehuset Gemmet lige som de øvrige institutioner i Muffen holder 

åbent og finder besparelser andre steder. 

9. Social normering og afslutning af projekt tidlig indsats 

Fra 1. marts 2019 overgår Karina igen til social normering-stilling, så vi igen har to ansatte til 

social normering. 
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10. Vores arbejde med arbejdsmiljøet i Gemmet 

Vi samarbejder med Arbejdsmiljø København (AMK) for at nedbringe stort arbejdspres, 

mobning, uforudsigelighed og sygdom. 

Vi har organiseret personalets tid, så stuemøder lægges i arbejdstiden torsdag eftermiddag. 

Dermed kan Merete deltage og hjælpe med at sætte mål, evaluere og reflektere. Det betyder færre 

aftenmøder for personalet og skulle gerne medføre større forståelse for kerneopgaven og lette 

implementeringen af at arbejde med mål, evaluering og refleksion for at højne fagligheden.  

På p-dagene mente nogle fra personalet, at vi skulle nedlægge onsdagsgrupperne, andre tænkte, at 

vi skulle have vuggestue- og børnehavegrupper i stedet for familiestuer. Bestyrelsen ved Anne 

Rikke og Irene besluttede, at aldersintegrationen er Børnehuset Gemmets dna, og så må vi også 

sørge for, at børnene får legekammerater fra andre stuer at kende gennem onsdagsgrupperne. 

Sigrid foreslog praktik i en anden institution for at perspektivere arbejdet i Børnehuset Gemmet 

og dermed fremme arbejdsglæden. 

11. Skal vi tilslutte os kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Bestyrelsen tilsluttede sig kommunens DPO. 

12. Evt. øvrig orientering fra Merete 

 Der vil ske omrokeringer i personalegruppen som følge af, at Nina har opsagt sin stilling. 

 Det går bedre i køkkenet, og vi får ernæringsberegnet mad, hvor det meste bliver lavet fra 

grunden. 

13. Nyt om huset 

Efter påbud fra Arbejdstilsynet bliver vinduerne udskiftet til april. 

14. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Sigrid og Merete indkalder snart til møde. 

15. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 

16. Kurser, møder og lignende 

Gitte har fået bevilget en studietur i forbindelse med 25 års jubilæet. Tak for det. 

17. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Camilla har fået henvendelse om at bruge Kbhbarn eller Famly for at melde barn syg, 

sovetider osv. Dette tages op på næste møde. 

 Fortovet er ofte blokeret af parkerede biler og cykelvogne, og nogle glemmer at lukke 

lågen. Merete nævner det i et nyhedsbrev. 

 Godt oplæg fra Amanda om motorik. 

18. Næste møde 

Torsdag 4. april 2019 kl. 17.30. 

19. Eventuelt 

Intet. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

25. februar 2019 


