
 

Referat 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. februar 2017 
  kl. 17-19 

 

Til stede: Jakob, Vicki, Mette, Lone, Johnny, Leon, Lis og Christian 

Afbud: Gry og Maria 

 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af 

referat 

Godkendt 

3. Evaluering juleklip Der er ikke solgt så mange æbleskiver som de forrige år. 

Ikke salg i brunkager- er sortimentet for stort?  

Udvalget bør også afspejle kostpolitikken – kun en usund ting. 

Klar rolle fordeling/ af personaler og forældre 

Skal vi ændre på formen? Have et alternativ til klippe/klistre? 

Det er et forældreansvar at børnene ikke ’løber på væggene’. 

Skal starttidspunktet evt. rykkes til kl. 15:00?  

Skal der skrives tidspunkt for hvornår forældrene kommer på 

tilmeldingen? personalet kan give børnene tøj på, så forældrene 

kommer ud til børnene ved lanternesagen i stedet? 

Skrive på indbydelsen ”positivt” at det er forældrene der har 

ansvaret for deres børn når de er kommet til arrangementet. 

Være opmærksomme på om nogle børn sidder uden en voksen. 

4. Status på 

bestyrelsens 

pengekasse 

Gry ikke til stede. 

5. Nyt fra stuerne Opstart af grupper på tværs af stuerne, Agurk og jordbær. 

De børn som skal starte på radis til august, har i dag valgt at de 

frem over hedder ” kattegruppen”  

Kultur: Sang i tirsdagsgrupperne – med Annamaria. Sangene skal 

synge til sommerfesten. 

’Legetøjsfrit’ på agurkestuen i denne uge, hvor fantasi og 

motorikken bruges på en anden måde.   

Jordbær: Kroppen som tema. Vi tegner kroppen og børnene skal 

selv tegne øjne, næse, mund osv. Tegningerne vil blive hængt op 

i hele børnehaven, hvor forældrene kan komme og se om de kan 
genkende deres barn 

Radiserne: fastelavn. Og sociale relationer/fri for mobberi. 

6. Økonomi  Ca. Kr. 179.000 overført fra sidste år. Leon forventer refusion på 

hhv. Kr. 54.000 og Kr. 64000. 

Merete ansat 1 år, og Pia ansat frem til 31/7. 

Samlet set forventes et lille plus i 2017. 

7. Nyt fra ledelsen Udviklingsforløb med fokus på læringsmiljøer. Coaching forløb for 

alle pædagoger.  

Der arbejdes videre med Marte Meo.  

8. Evaluering 

måltidspolitik 

Spørgeskemaundersøgelsen har vist 2 stærke holdninger, de der 

er meget modstandere og de der er synes vi skal have en endnu 

mere restriktiv politik. De fleste lægger sig dog på en mellemting. 

 

Debat om politikken bruges som rettesnor eller skal den 

efterleves 100%, og om børnenes mad overhovedet er noget 

børnehaven/kommunen skal blande sig i?  

Vi fortsætter debatten på næste møde. 



 
9. Forslag om udvidelse 

af 

bestyrelsesmøderne 

med fx en halv time. 

Enige om at udvide mødet med en halv time, vi starter mødet 

klokken 16.30 og slutter mødet klokken 19.00. 

10. Frivillighed På næste gang 

11. evt.   

 

 

Næste møde tirsdag d. 25 april klokken 16.30 – 19.00. 

 

Referatet skrevet af Christian og Lone. 


