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Referat af bestyrelsesmøde 3. juni 2020 
Til stede:  Anne Rikke, Camilla, Ronnie, Susanne, Gitte og Merete.  

Fraværende: Sigrid, Irene, Line og Benjamin. 

Som følge af afbuddene var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 28. januar 2020 blev underskrevet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Intet til dette punkt. 

4. Meddelelser fra lederen med fokus på coronatiden 

 Løst og fast om tiden i "coronahuset", hvor der har været en god ånd. Vikarerne er utroligt 

energiske og positive, og det er personalet generelt også. Merete gennemfører for tiden 

samtaler på en halv time med hver enkelt for at høre, hvordan det har været at være på 

arbejde i coronatiden, hvilke erfaringer der er gjort, og hvad vi kan arbejde videre med. 

 Bjørn har opsagt sin stilling på Gul. 

 Gitte er flyttet tilbage på Blå, hvor Caroline pr. 15. juli begynder at arbejde 37 timer/uge. 

 Iben begyndte 1. april, Randi begynder 15. juni, begge som social normering. 

5. Økonomi 

 Merete skal til prognosemøde hos fobu, Anne Rikke får budgettet tilsendt. 

 Vi får dækket merindkøb af coronarelaterede ting, bl.a. flere barnevogne, vandhaner, 

værnemidler mv. 

 Anne Rikke får tilsendt informationer efter prognosemødet. 

 Vi har undersøgt, hvad det koster at få udlagt rullegræs og opsat et shelter, men arbejdet 

blev udsat pga. corona. 

6. Tilsynsdialogmøde den 24. juni 

Det pædagogiske tilsyn blev debatteret, blandt andet med henblik på eventuel bistand fra fobus 

pædagogiske konsulent, der kan observere sammen med kommunens pædagogiske konsulent og 

nuancere opfattelsen. Merete vil gerne høre, hvad personalet ønsker, og Merete vil også gerne 

selv deltage i observationerne, så hun bedre kan forstå, hvad konsulenten taler om. 

Anne Rikke deltager i mødet den 24. juni 2020 kl. 14 - 17. 

7. Nyt fra huset 

Se punkt 5. 

8. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Merete er koordinator med deraf følgende coronatravlhed, blandt andet ved at organisere 

børnefremmøde og rapportering til forvaltningen. 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Vi får ingen studerende i dette semester. 
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10. Kurser, møder og lignende 

 Merete har deltaget i fobus repræsentantskabsmøde, der var kort og blev afholdt virtuelt. 

 Der kommer mange nye kurser til efteråret, og vi håber at kunne sende nogen af sted. 

11. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

Intet til dette punkt. 

12. Næste møde 

27. august 2020 kl. 17.30. 

13. Eventuelt 

Intet. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

23. juli 2020 


