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Referat af bestyrelsesmøde 24. februar 2021 
Til stede:  Anne Rikke, Emilie, Line, Mikkel, Ronnie, Susanne, Gitte og Merete.  

Fraværende: Sigrid og Irene. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Mødet blev holdt via teams, underskrifter kommer senere. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Gennemgang af regnskab v/Simon fra fobu 

Regnskabet blev gennemgået. 

Revisionen har generelt bedt om opstramning over for bilag, så alle regninger skal underskri-

ves/godkendes af to personer. Fobu har påtaget sig opgaven som anden underskriver. 

Regninger, der kan opfattes som privatkøb, bør altid underskrives af to personer, og anledningen 

noteres. 

Merete forventer at få coronarefusion til dækning af ekstranormering til dørvogtere mv. 

Græs og gyngestativ blev ikke ordnet i 2020, formentlig sker det i 2021.  

Vi har fået tildelt cirka 900.000 kr. til dækning af social normering-stillinger. I coronatiden vil vi 

prioritere at have fire medarbejdere på hver stue om formiddagen. 

4. Godkendelse af evaluering og årsplan 

I 2021 har vi fokus på vokseninitierede lege på legepladsen. I skuret har vi kasser med materialer 

og spilleregler, som personalet kan bruge i legene. 

Bestyrelsen godkendte evaluering og årsplan. 

5. Meddelelser fra formanden 

Benjamin er trådt ud af bestyrelsen, og Emilie er trådt ind. 

6. Meddelelser fra lederen 

• Vidensoverdragelse til skolerne er tidkrævende, og teknikken virker ikke. 

• Personalemøder afholdes virtuelt, hvilket er udfordrende og ikke særligt befordrende for 

den frugtbare dialog og sparring mellem medarbejderne. 

• Forældresamarbejdet er også lidt udfordret pga. manglende fysisk tæt kontakt. Vi vil foreslå 

en form for forældreinformation en eftermiddag, hvor to medhjælpere/vikarer passer 

børnene, så en pædagog kan koncentrere sig om samtaler med forældrene. Forældrene 

indbydes i hold, syv ad gangen i tre tidsrum a en time. 

• Bestyrelsen vedtog i efteråret 2020, at vi skulle benytte Aula. Det er ikke gået i gang endnu. 

Personalet er skeptiske over for registreringen på platformen, mens bestyrelsen overvejende 

er for brug af Aula. 

• Stuemøderne om torsdagen kører igen Alle stuer har to timers møde med Merete hver femte 

torsdag. 

• Anders underholdt udendørs til fastelavn. Der var stor gensynsglæde. 

• Randi, Iben og Nana er ansat i social normering-stillinger året ud. 

• Tre nyuddannede pædagoger, Ina, Julie og Katja, begyndte 1. februar - hurra. 

• Fokus med hensyn til social normering er: 
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o Sprog og sociale relationer i hverdagen for de etårige og opefter. 

o Forældrepartnerskaber med hensyn til sprogstimulering. Vi skal have fokus på 

hjemmelæringsmiljøet med opfølgende samtaler efter fire måneder. 

o Forældremøde for de sprogligt svage børn. 

7. Opfølgning på Hvordan bringes forældrene mere i spil i forhold til samarbejdet omkring 

børnenes trivsel og udvikling 

Et forældremøde med Kirsten Birk Olesen kan ikke lade sig gøre, hvis vi ikke kan mødes fysisk. 

Merete booker Kirsten til 13. oktober 2021. 

8. Nyt fra huset 

• Vores personalestue er for lille og har været underdimensioneret siden udvidelsen i 2013. 

Hvis vi delvist fjerner væggen mod samtalerummet og i stedet indsætter en foldedør, vil 

det gøre godt for arbejdsfællesskabet. 

• Vi har siden jul haft problemer med varmen, men det er forhåbentlig ordnet, efter af 

Københavns Ejendomme (Kejd) har haft håndværkere herude. 

• Kloakken er stoppet af rødder, Kejd ordner det. 

• Vi har haft frostsprængninger i de udendørs installationer. 

• Mikkel foreslog en arbejdsdag, Emilie vil gerne ordne det. Bestyrelsen kunne lide ideen. 

9. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Mødevirksomheden ligger temmelig stille, dog er der organiseret et kursus for sprogansvarlige i 

institutionerne. Det er finansieret af kommunen og skal ende ud i et sprognetværk, der skal sikre 

god sprogudvikling. Huset Pia Thomsen står for kurset. 

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet til dette punkt. 

11. Kurser, møder og lignende 

• Tre ansatte er på virtuelt yogakursus, udbudt af fobu. 

12. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

• Kan børnene sove videre, når de er tre år?  

Institutionen vil meget gerne kunne lade dem det, men coronaforordningerne forhindrer det, 

da vi ikke har personale til at dække sovebørn på forskellige lokationer. 

13. Næste møde 

3. maj 2021 kl. 17.30. 

14. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

10. marts 2021 


