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Referat af bestyrelsesmøde 28. januar 2020 
Til stede:  Anne Rikke, Benjamin, Camilla, Irene, Line, Ronnie, Sigrid, Susanne og Merete.  

Fraværende: Gitte. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 25. november 2019 blev underskrevet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Spørgeskemaundersøgelse undersøges stadig. 

4. Meddelelser fra lederen 

 Fraværsoversigt blev uddelt. 

 Personalehåndbog er revideret 

 Gitte bliver på Rød stue indtil 31. marts 2020. 

Caroline ansættes som pædagog på Blå stue fra 1. juli 2020. 

 Naturuge for alle børnehavebørnene i uge 6. Vi afprøver nyt koncept, hvor børnene er i 

deres respektive onsdagsgrupper. 

 Nye tiltag i huset i form af en løbegruppe for Gruppe 8 og torsdagsaktiviteter på 

legepladsen. 

 Der skal ansættes en ny socialnormeringspædagog på 32 timer om ugen. 

5. Økonomi 

Vi er kommet ud af 2019 med et underskud på 103.000 kr. Det er et flot resultat for et år med så 

mange uventede omkostninger. 

Regnskabet blev underskrevet. 

6. Tilsynsdialogmøde den 18. november 

Udskriftet blev taget til efterretning. 

7. Læreplan til godkendelse 

Merete beskrev kort indholdet, hvorefter den del af læreplanen, der er færdig, blev godkendt. 

8. Årsplan til godkendelse 

Årsplanen blev gennemgået og godkendt. 

9. Fraværspolitik 

Politikken blev godkendt, således at den sygemeldte skal tale med Merete/Gitte på tredje- og 

femtedagen. 

10. Nyt fra huset 

Intet nyt. 

11. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum 

Der har været møde i forhold til tilsyn i institutionerne. Vi talte om, at personalet er meget glade 

for vores tværfaglige netværksteam, hvor vi får sparring og hjælp til vores forskellige faglige 

udfordringer. 
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12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Tak for julegaver. 

13. Kurser, møder og lignende 

Intet til disse punkter. 

14. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

 Spørgsmål vedrørende opslag fra grupperne om onsdagen mangel på samme. 

 Spørgsmål vedrørende dagssedler, hvornår sættes de op, sættes de op dagligt på alle stuer? 

Susanne tager det op på næste personalemøde. 

15. Næste møde 

Mandag 20. april 2020. 

16. Eventuelt 

Intet. 

Referent Susanne Petri Holm/sgn 

3. februar 2020 


