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Referat af bestyrelsesmøde 7. oktober 2019 
Til stede:  Anne Rikke, Benjamin, Camilla, Irene, Line, Signe, Susanne, Gitte og Merete.  

Fraværende: Sigrid. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 4. april 2019 blev underskrevet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Julie er trådt ud af bestyrelsen. 

30. oktober deltager Anne Rikke, Camilla og Gitte i bestyrelseskursus og uddeling af Gerda Prisen. 

4. Meddelelser fra lederen 

 Vores psykomotoriske terapeut Amanda har opsagt sin stilling. 

 Pædagog Marianne på Blå har opsagt sin stilling. Kasper er blevet ansat. 

 Pædagog Bodil på Rød er gået på efterløn. Vi har samtaler med ansøgere. 

 Nahla er fortsat syg, men forventes tilbage i november. Indtil videre er Gitte på Rød og 

Charlotte på Blå. 

 Motorikuge er udskudt på grund af udskiftning af vinduerne i den gamle del af huset. 

5. Økonomi 

 Vi har fået 100.000 kr. fra bufferpuljen til dækning af langtidssygdom og til at dække de 

sociale normeringer. Vores budget ser godt ud, fordi vi har indskrevet flere børn hen over 

sommeren. Vi ønsker ikke at gå ud af året med et overskud, gyngestativet udskiftes i år. 

 Bestyrelsen godkender, at julegaver til det faste personale bliver på maksimalt 500 kr. 

 Tak fra personalet der fik deres tillæg for at arbejde på tværs tilbagebetalt ti år bagud. 

6. Orientering om vores arbejde med arbejdsmiljøet i Gemmet 

Det har været en anstrengende og tidkrævende proces, der har båndlagt vores tid til at arbejde med 

processen. Der har været meget lidt tid til at tale pædagogik, hvilket ellers giver energitilskud til 

personalet. 

I løbet af det seneste halvandet år har vi lavet: 

 Fraværspolitik 

 Politik og retningslinjer vedr. forebyggelsen og håndtering af krænkende handlinger, herunder 

mobning og chikane i Børnehuset Gemmet. 

 Spilleregler for den gode omgangstone. 

Desuden har vi arbejdet med 

 Feedbackmodeller 

 Sociale hensyn. 

Ledelsen skal tydeligt  

 Tilkendegive på hvilket grundlag beslutninger er taget, fx om det er et krav fra forvaltningen, 

trio eller en ledelsesbeslutning. 

 Skabe overskuelighed i arbejdsopgaver. 

 Have fokus på følelsesmæssig belastning. 

 Lade prioriteringshierarkiet fremgå, så det giver forståelse for ledelsens beslutninger. 
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Fraværspolitik 

Den nye er ikke så anderledes end tidligere, dog bliver syge nu kontaktet på første, tredje og 

syvende dag. Det er ikke vores ledelsesstil, men måske skal der noget nyt til.  

Vores langtidsfravær er højt, men klatsygefraværet er faldet lidt. 

Personalet har vedtaget fraværspolitikken, men bestyrelsen var imod, at lederen skal tale med den 

syge medarbejder den første dag, da det virker som kontrol pakket ind i omsorg. Bestyrelsen 

anbefaler, at medarbejderne er i kontakt med ledelsen på tredje og syvende dag. 

7. Tilsynsdialogmøde den 18. november 

Hvis muligt deltager Anne Rikke, ellers bliver det Line. 

8. Nyt fra huset 

Vi har fået nye vinduer. 

Håndværkerne siger, at vores sokkel og tag trænger voldsomt til reparation. 

9. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Det næste år skal fokus være på at styrke ledernetværket for at få et godt fundament for arbejdet i 

faglige netværk osv. 

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 

11. Kurser, møder og lignende 

Sprogkursus. 

Gratis førstehjælpskursus i fobu. 

Institutionen betaler, hvis personalet vil tage privat, så får de afspadsering og betalt kursus. 

12. Forberedelse af forældremøde 21. oktober. Nyvalg 

Vi kommer til at mangle en suppleant til bestyrelsen. Vi ønsker en fra Blå, fordi Signe snart flytter. 

Grupper på tværs 

Bedsteforældredag? 

Støtteforening. 

13. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Anne Rikke foreslog at udarbejde et årshjul for bestyrelsen for at anskueliggøre arbejdet. 

 Bestyrelsesmedlemmer er ikke opdateret på hjemmesiden, Sonja får besked om dette. 

 Madplan skal på hver uge. 

 Støtteforeningen skal opdateres. 

14. Næste møde 

25. november 2019 kl. 17.30. 

15. Eventuelt 

Intet. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

11. november 2019 


