
Børnehuset Gemmet  
Børnehuset ved Brønshøj Menighed • Gemmet 10 • 2400 København NV  

Tlf.: 38 60 51 21 • e-post: gemmet@mail.tele.dk  • www.gemmet10.dk 

Cvr-nr. 61 02 26 19. EAN-nr.: 5798009693143. Nordea 2137- 8210 002 945.  

C:\Users\kontor\Documents\Bestyrelsen\Referater\2021\2021-09-01_B-referat.docx 

 

Referat af bestyrelsesmøde 1. september 2021 
Til stede:  Anne Rikke, Line, Gitte og Merete.  

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

1. Referat fra sidste møde underskrives 

Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, blev referaterne ikke underskrevet.  

2. Valg af mødeleder 

Ingen valgt. Dagsordenen er ikke fulgt slavisk, ligesom referatet af mødet vil være orienterende 

og ikke et beslutningsreferat. 

3. Meddelelser fra formanden 

Intet. 

4. Meddelelser fra lederen 

• Merete fremførte, at Børnehuset Gemmet har valgt Famly som elektronisk platform, fordi 

det er brugervenligt for personale og forældre. Personalet skal ikke bruge egne 

mobiltelefoner for at logge ind, og vi kan have grupper. 

• Der er p.t. højt sygefravær blandt personalet. Det har været vendt i TRIO, som ønsker 

sparring. Souschefen i fobu vil gerne påtage sig dette, og vi håber at blive inspireret til en 

måde, hvorpå fraværet kan nedbringes, da Tordenskjolds Soldater er ved at køre trætte. 

5. Opfølgning på pædagogiske indsatser i 2021: Legepladsen, forældresamarbejde, sprog, 

indretning, aflevering i døren til stuen 

Kort orientering fra Merete 

6. Opfølgning på arbejdsdagen og bestyrelsens indsats for at anerkende personalet 

Den planlagte arbejdsdag i august 2021 blev aflyst, men Anne Rikke og Line mener, at det er 

meget fint, hvis cirka ti tilmeldte forældre deltager i arbejdsdagen. De var også fortalere for, at 

tilmelding skal hænges op på stuerne og annonceres ved fællesrummet. De konkrete arbejdsop-

gaver skal oplyses, og bestyrelsen skal reklamere for opgaven på legepladsen ved afhentning af 

børnene om eftermiddagen. 

7. Støtteforeningen – hvad sker der med den??? 

Merete og Anne Rikke vil gerne forsøge igen at få gang i støtteforeningen, men vil ikke 

derudover være aktive i foreningen. 

8. Forældremødet 13. oktober 

Mikkel er på valg. Vi skal desuden vælge to suppleanter.  

Både til dette møde og ved et foregående møde har bestyrelsesmedlemmer udtrykt ønske om, at 

forældre kan tage generelle emner op på forældremødet, fx legeaftaler, fødselsdage og skærmtid. 

9. Pædagogiske dage i 2021 – har I forslag til emner? 

Vi skal arbejde med indretning, sprog og sociale kompetencer i læringsmiljøet. De to 

bestyrelsesmedlemmer havde ikke yderligere forslag. 

10. Nyt fra huset 

• Det er dyrt og langsommeligt at få fjernet væggen i personalerummet. Arbejdstilsynet 

anbefaler et større rum, og vi kan søge økonomisk tilskud fra bufferpuljen. For 38.000 kr. 
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får kommunen et ingeniørfirma til at lave en beregning, som kan bruges til ansøgningen 

om ændringen. Kommunen kan være op til to år om at behandle ansøgningen. 

• I løbet af sommeren har vi et par gange haft vand i kælderen efter større regnskyl, 

heldigvis kun grundvand og ikke kloakvand. Vi har en pumpe, men den er defekt. 

Tilbygningen er tilsyneladende opført på nogle gamle vandkloakker. Kommunen er på 

sagen. 

11. Nyt fra netværksbestyrelsen og/eller Muffens lederforum  

Intet nyt. 

12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

Intet. 

13. Kurser, møder og lignende 

• Intet. 

14. Spørgsmål og nye punkter fra bestyrelsesmedlemmerne 

• Biler står i tomgang i lang tid. Henstil til at slukke bilen ved afhentning og aflevering. Vi 

afleverer en generel seddel til bemeldte forældre. 

15. Næste møde 

3. november kl. 17.30 – 20.00. 

16. Eventuelt 

Intet. 

Referent Gitte Schaumburg-Jensen/sgn 

6. oktober 2021 


