
 

                                        Referat. 

 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. marts. 2018 

Bemærk tiden kl. 17-20 
 

Der serveres kaffe, The, rugbrød og pålæg. 

 

Til stede: Christian, Anders, Maria, Jacob, Leon og Lone 

Afbud: Christen, Sus, Mimmi, Maria. 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Tiden er udvidet til mødet, da vi har mange tidskrævende 

punkter. Udvidelsen bliver kun brugt såfremt det bliver 

nødvendigt. Hvis vi når det indenfor sædvanlig tidsramme slutter 

vi før kl. 20. 

 

2. Godkendelse af 

referat 

Godkendt. 

3. Evaluering juleklip God vagt plan, der var tid til at være en del på stuerne og samme 

med familien. 

Der skal købes lidt mere saft. 

Passende antal æbleskiver. Det fungerede godt at få dem varmet 

i smørrebrødsforretningen. 

Lanterne optoget fungerede godt, gode informationer til 

forældrene så alle vidste hvem der gør hvad. 

Forældrene passer deres børn mens de er her til jule klip, det vil 

sige det er forældrene der giver dem overtøj på ud og er sammen 

med dem udenfor hvis de skal ud. 

Anders (ny valgt kasserer) gør kassen op. 

Det var en dejlig eftermiddag med god stemning og glade 

familier. 

4. Valg af kasserer Anders. 

5. Nyt fra stuerne Jordbær: 

Modtaget nye børn og kørt dem ind. 

Pr. 1 april er der 17 børn på stuen + gæste børn. 

Vi er ude på legepladsen hver formiddag, dels for at sovebørnene 

også når udenfor og lege og dels for at vi så har lege pladsen for 

os selv. Det gør at vi har plads til at lege sammen, vi voksne kan 

se hvad børnene mestre motorisk. 

Det giver en mere rolig tid over middag, hvor der er sovebørn 

som kommer op, børn som skal skiftes, osv. 

Vi tager på besøg på plejehjemmet tirsdag formiddag. 

Vi skal til at køre emner: 

Første emne uge er: træning i at gå på toilettet, vaske hænder og 

snakke om hvorfor det er vigtigt at vaske hænder. Vise hvordan 

man vasker osv. 

Næste emne: 

Dække bord, spiser osv. 

 

Agurk: 

De køre den samme struktur som hidtil. 

Det er en kæmpe gevinst til aktiviteter (alderssvarende). 

Lære børnene at kende både voksen/børn og børn/børn. 

Laver løbende justeringer når de kender hinanden, for eksempel 

hvem skal sidde sammen med hvem, hvem dækker bord sammen 

osv. 



 
 

Radis: 

Arbejder med strukturen for de børn som de har. 

Christa er kommet fra 25 til 37 timer til og med juli måned. Så de 

er 3 fuldtids på stuen. 

Deler børnene i 2 grupper til aktiviteter og den 3 gruppe er på 

stuen imens, så bytter de rundt. 

Børnene skal være på stuen klokken 9.30, hvor de samles og får 

informationer om hvad der skal foregå af aktiviteter. 

Skal til at køre emne ”hej skal vi lege”. Samtidig arbejder de ud 

fra Kanon. 

6. Økonomi  Leon gennemgik økonomien med forklaring til hvordan det ser ud 

og kommer til at se ud. 

7. Nyt fra ledelsen Orientering om to sager fra Radisstuen. 

 

Lågen i begge porte er fikset – vi oplever at det fungere nu. 

 

Lis går på efterløn i november med effekt i oktober. Vi kan derfor 

se frem til en ansættelsesproces for at finde en ny pædagog. 

 

Der er mange børn i øjeblikket – vi ser på mulighed for 

tidsbegrænsede ansættelse. 

 

Anders(frivillig) er i gang i værkstedet hver torsdag formiddag. 

Det er koldt og vi har derfor købt en gasovn der skal hjælpe så de 

kan holde varmen. 

Leon skriver noget omkring strejken og lockout på tabulex. 

8. Nyt fra Stuerne Udgår da det er det samme som punkt 5 

9. Pæd. tilsyn Leon gennemgik rapporten. 

10. Branding af 

Mariehønen 

Forslag v. Jacob 

Jacob og bestyrelsen har forslået at vi laver en branding af 

Mariehønen på Facebook, så alle interesseret kan gå ind og se 

hvad vi står for, hvad der laves af aktiviteter osv. Det er ikke en 

debat gruppe om godt og skidt i børnehaven men en oplysnings 

gruppe. Den vil blive styret af bestyrelses medlemmer og 

ledelsen.  

Bestyrelses kassen betaler det lille årlige beløb. 

Jacob laver start. 

God ide at sætte billeder / tekst op på siden om plejehjems 

besøgene. 

11. Nytænkning for valg 

til bestyrelse (kan vi 

fx holde valg til 

sommerfesten) 

Vi besluttede at valget til bestyrelsen foretages til sommerfesten 

hvor rigtig mange deltager. 

12. Topi Orientering og dialog om metoden og resultatet. 

Grøn – trivsel 

Gul – lille bekymring 

Rød – bekymring / minus trivsel. 

- Sociale relationer / leg 

- Sprog til at begå sig i legen ( spille regler). 

 

evt. . Christian forespurgte om vi ikke kan lægge alle informationer op 

på tabulex, det være sig månedsplaner, informationer om stuen 

osv, det er ikke modvillighed for det som der skrives eller hænges 

op på tavlerne, men det er et lille op råb om det er et sted man 

finder oplysningerne og ikke som nu mange steder. 



 
Ledelsen tager det med til personalerne. 

Leon laver er opslag omkring ikke at parkerer lige uden for 

børnehaven på tabulex. 

 

Næste møde er rykket fra 9 april til 25 april 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lone 

 


