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Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2021 
Til stede:  Anne Rikke, Emilie, Line, Mikkel, Sigrid, Susanne, Gitte og Merete.  

Fraværende: Irene. 

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Referat fra 24. februar 2021 blev ikke underskrevet, da det ikke har været udsendt. 

2. Valg af mødeleder 

Anne Rikke blev valgt. 

3. Meddelelser fra formanden 

Anne Rikke refererede fra tilsynsdialogen med pædagogisk konsulent Henrik. Vi havde en god 

dialog om den pædagogiske praksis i Børnehuset Gemmet. 

4. Meddelelser fra lederen 

• Fra juni 2021 og hen over sommeren laver vi fire grupper på tværs. To skolegrupper, hvor 

børnene er inddelt ud fra skoler, de skal gå på, og yderligere to grupper. Grupperne må kun 

være udendørs og etableres for at skabe relationer på tværs af stuerne. 

• Årets skolestartere var i år i Brønshøj Kirkes spejderhytte og i deres have med bålsted og 

masser af plads. Det var en god afslutning for de store børn i en coronatid. 

• Der mærkes coronatræthed i personalegruppen. Personalet kan afspadsere en halv time to 

gange om ugen, hvis de bliver coronatestet. Dette afvikles i løbet af juni og lægges ind i 

mødeskemaet. 

• Julie, som vi ansatte i februar, har sagt op på grund af flytning til Jylland. På tirsdag har vi 

ansættelsessamtaler, Line deltager gerne fra bestyrelsen. 

• Seneste prognose viste et overskud på 100.000 kr. Da vi har to langtidssyge, er budgettet 

p.t. lidt under pres. 

• Bestyrelsen medbragte legitimation med henblik på Nordea, så Sonja kan videreformidle. 

• Vi har haft en aktindsigt ved en skolestart og fik hjælp af kommunens jurister. 

5. Forældremøde 13. oktober 2021 

Merete har ikke kontaktet Kirsten Birk Olesen om kursus, da personalet ikke har været inddraget. 

Kurset er dyrt og vil i høj grad inddrage personalet.  

Flere medlemmer af bestyrelsen fandt kommunikationen i hverdagen mangelfuld. Bestyrelsen har 

fuld forståelse for at udsætte kurset, men er meget interesseret i, at projektet bliver til noget.  

Sigrid foreslog at benytte Undervisningsministeriets gratis praksiskonsulenter. 

6. Godkendelse af "Aftaler om arrangementer i forbindelse med fratrædelser" 

Bestyrelsen godkendte aftalerne med en lille tilføjelse om eventuelle gaver til opsagt personale. 

7. Nyt fra huset 

• Angående udvidelse af p-stuen har kommunen sendt en byggesagkyndig ud for at se på 

pris og muligheder. Det er en god hjælp, men intet konkret foreligger. 

8. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Intet nyt. 

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Vi får en ny studerende 1. juni 2021 og siger dermed farvel til Luna 
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10. Kurser, møder og lignende 

• Bestyrelsen vil få nyhedsbrev fra fobu. 

• Fobu vil lave netværk for bestyrelsesformænd og for souschefer, p.t. virtuelt. 

11. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

• Bestyrelsen anbefaler, at børnene fortsat afleveres ved døren, hvis personalet bifalder dette. 

• Kan bestyrelsen gøre noget for at løfte stemningen lidt blandt personalet? 

• Kan forældrene mødes? Det er et savn ikke at kunne mødes og tale om børnerelaterede 

emner. 

Bestyrelsen arbejder på sagen og sender brev til Merete, som videresender til 

forældregruppen. 

Vi forsøger at lave flere uformelle møder på legepladsen hen over sommeren og håber på, 

at coronarestriktionerne lempes efter sommerferien. 

• Hvad må deles ud ved fødselsdag i coronatiden? 

Alt, der er indpakket fra forretningen, og frugt, der kan vaskes i institutionen. 

12. Næste møde 

Onsdag 1. september 2021 kl. 17.30. 

13. Eventuelt 

Arbejdsdag for forældre/forskønnelsesdag. Det adviseres til sommerfesten, og personalet laver 

liste over opgaver. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

30. juni 2021 


