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Referat af bestyrelsesmøde 9. november 2020 
Til stede:  Anne Rikke, Line, Ronnie, Gitte og Merete.  

Fraværende: Sigrid, Irene, Benjamin, Emilie, Mikkel og Susanne. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 27. august 2020 blev underskrevet. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Konstituering 

Anne-Rikke blev formand og Irene næstformand. Merete orienterer Irene. 

Suppleantposterne fordeltes ved lodtrækning, så Emilie blev førstesuppleant og Mikkel 

andensuppleant. 

4. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden udsendes med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde, så alle kan læse den inden 

underskrift. 

5. Meddelelser fra formanden 

Intet til dette punkt. 

6. Meddelelser fra lederen 

• Vi er fire ansatte hver formiddag og to hver eftermiddag, derudover er der tjanser som 

flyver og dørvogter for at sikre rimelig coronanormering 

• Fire nye pædagoger er ansat: Den erfarne pædagog Lulu er barselsvikar for Tanja, mens 

Ina, Katja og Julie bliver færdiguddannede til februar, hvor de begynder på henholdsvis 

Lilla, Rød og Gul stue. Katja er allerede begyndt som vikar på Blå stue. 

• Merete har købt julegaver til personalet inklusive faste vikarer. Bestyrelsen anerkendte 

dette som sædvane. 

• Vi skal meget hurtigt tage stilling til, om vi vil tilmeldes den elektroniske platform Aula. 

De tilstedeværende gav tilladelse til, at Børnehuset Gemmet tilmeldes. Hvordan vi skal 

bruge Aula, skal senere drøftes både i personalegruppen og i bestyrelsen, men brug til 

sprogtest og Kbh-overgang kræver bestyrelsens godkendelse. 

7. Pædagogiske dage 

Dagene gik godt. Alle fik det benspænd, at vi ikke måtte tale om corona, og det gav en god og 

optimistisk stemning. 

Vi skal i 2021 have flere vokseninitierede lege på legepladsen. 

To kolleger gav gode input til emnet Natur, udeliv og science, og vi fandt gode forslag til 

aktiviteter. 

Vi arbejdede med forbedring af forældrepartnerskabet, blandt andet ved at standardisere 

forberedelse og indbydelser til forældresamtaler. 

Ved hjælp af TOPI gennemgik personalet hver enkelt barn og lavede handleplaner.  

Vi udarbejdede årsplan 2021. 
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8. Kort evaluering af forældremødet 

Generelt var bestyrelsen godt tilfreds med det virtuelle forældremøde. 

9. Hvordan bringes forældrene mere i spil i forhold til samarbejdet omkring børnenes trivsel 

og udvikling 

Bestyrelsen finder det interessant at benytte Kirsten Birk Olesen fra "Følgeskabet til fremme af 

fællesskaber" som oplægsholder til et forældremøde om forældrepartnerskaber.  

I januar kontakter Merete Kirsten for at aftale et oplæg. 

10. Nyt fra huset 

• Vi har fået gårdmand Michael i 15 timers ugentlig praktik.  

• Rania er EGU-elev på Gul stue. 

• Marlene er i praktik på Rød stue frem til februar. 

11. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Intet til dette punkt. 

12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 

13. Kurser, møder og lignende 

• Personalet har i efteråret været tilmeldt diverse kurser, hvoraf nogle er gennemført og andre 

aflyst af arrangøren. 

• Merete deltager i et meget indholdsrigt kursus om læreplaner. 

• Susanne skal på sprogkursus sammen med de øvrige institutioner i Muffen. 

14. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

• Line efterlyste gruppebilleder fra stuerne. Der fotograferes i uge 47. 

• Hjemmesiden ser gammeldags ud og trænger til en opfriskning. Den får meget ros fra nye 

forældre og ansøgere, men der kan godt ryddes op, og den bør tilpasses brug på 

mobiltelefoner og tablet. 

15. Næste møde 

27. januar 2021. 

16. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

11. januar 2021 


