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Referat af bestyrelsesmøde 25. november 2019 
Til stede:  Anne Rikke, Camilla, Irene, Line, Ronnie, Signe, Susanne, Gitte og Merete.  

Fraværende: Sigrid og Benjamin. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 7. oktober 2019 blev underskrevet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Konstituering 

Formand: Anne Rikke 

Næstformand Irene 

Førstesuppleant: Benjamin 

Andensuppleant: Ronnie 

Forretningsorden underskrives på næste bestyrelsesmøde. 

4. Meddelelser fra formanden 

Alle meddelelser er på dagsordenen som punkter. 

5. Meddelelser fra lederen 

 Ny pædagog på Blå valgte at stoppe inden for prøvetiden. 

 Vi har haft fotograf, formentlig for sidste gang da persondataforordningen gjorde det til 

noget rod. Til næste år tager vi ses gruppebilleder og uddeler dem til forældrene, eventuelt 

med betaling til støtteforeningen. 

 Vi mangler kvalificerede ansøgere til både faste stillinger og social normering. Det er svært 

i København. 

6. Økonomi 

 Merete og fobu har udarbejdet prognose, og der forventes et underskud på 79.000 kr. Vi har 

købt nyt legestativ til cirka 60.000 kr. og nyt hæve-sænke-bord. 

7. Tilsynsdialogmøde den 18. november 

På tre punkter skal indsatsen tilpasses. Når rapporten er færdig med vores kommentarer, får 

bestyrelsen den tilsendt. Til slut bliver den lagt på hjemmesiden. 

8. Pædagogiske Dage i Gemmet 

Katja fra fobu holdt oplæg om den styrkede læreplan om formiddagen, og om eftermiddagen 

arbejdede vi videre med vores udgave af læreplanen, som vi skal arbejde videre med i 2020.  

Fredag arbejdede vi med TOPI, handleplan, årsplan mv. 

Sophia fra Grøn stue blev valgt til ny arbejdsmiljørepræsentant. 

9. Bestyrelseskonference om forældreinddragelse 

Anne Rikke og Gitte har været til bestyrelseskonference. 

 I stuernes garderober ophænges enkeltbilleder af bestyrelsen. 

 Bestyrelsen har en postkasse/mail, hvor forældre kan skrive til bestyrelsen. 

 Forældretilfredshedsundersøgelse. Anne Rikke undersøger, hvad fobu og andre har, og 

emnet tages op på næste møde. 
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10. Nyt fra huset 

Dårligt lytteanlæg. 

Gulv på Blå stues badeværelse og soklen skal laves.  

Vi mangler en handyman, da vi også har nye gardiner, som skal hænges op. 

11. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til disse punkter. 

13. Kurser, møder og lignende 

Lisa har været på studietur med yoga- og mindfulnesskursus.  

Sophia skal på arbejdsmiljøkursus. 

Fire har været på gratis førstehjælpskursus, to tager kurset i en weekend. 

14. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Billeder af personale og vikarer ønskes. 

 Husk madplan på hjemmesiden. 

15. Næste møde 

28. januar 2020 kl. 17.30. 

16. Eventuelt 

Intet. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

16. december 2019 


