
 

                                            Referat. 

 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. april 2018 

 kl. 17-19.30 
 

Der serveres kaffe, The, rugbrød og pålæg. 

 

Til stede: Jacob, Maria, Kresten, Anders, Leon, Sussanne, Lone 

Afbud: Maria. 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Planlægning af 

sommerfest og valg til 

bestyrelsen. 

Børnehaven lukker klokken 15.45 og åbner til sommerfesten 

klokken 16.30 til 19.30. 

Hans Larsen kommer og spiller. 

Vi skal være skrappe på hvad det er vi ønsker hjælp til fra 

forældrene, og mere tydelige i det vi skriver. 

Vi holder valg til bestyrelsen denne aften. Bestyrelsen står for 

valget. Der er 4 medlemmer på valg + supp. 

Leon byder velkommen. 

Børnene underholder ved velkomsten. 

Vi inviterer til fælles spisning, forældrene tager deres egen 

madkurv med. 

Boderne åbnes klokken 18 ca. 

Der vil være mulighed for at købe lodder til tombola, Jacob 

samler gaver ind, Anders køber lodder. 

Christen sørger for at købe ca. 100 gaver til fiskedammen 

(bestyrelsen betaler gaverne). Børnene får en tusch streg på 

hånden når de har prøvet den. 

Vi spørg Jimmi og Celina om vi må låne slusch Ice maskinen. 

Vi hører produktionsskolen om der er nogle unge som vil lave en 

sminke bod. 

Børnehaven står for boderne. 

Priser: 

1 krone pr. bod 

10 kroner for fiskedammen. 

5 kroner for den første kop kaffe/ derefter gratis opfyldning. 

5 kroner for et stykke kage. 

5 kroner for et glas slusch ice. 

20 kroner for 10 stk lodder. 

 

Leon laver indbydelse. 

 

 

 

4. Mobning, håndtering 

og forebyggelse af 

det. 

Med udgangspunkt i aktuelle situationer fra Radisestuen, tager vi 

dialoger med udgangspunkt i Fri for Mobberi materialet, om 

hvordan vi som forældrebestyrelse kan agere i forhold til 

mobning i Mariehønen. 

Snak om, om at køre emne uger et par gange om året. 

5. Legetøjsdag Snak om hvad det kan give børnene at have legetøj med i 

børnehaven. 



 
6. Opfølgning 

markedsføring 

Facebook 

Jacob laver en face book side, hvor stuerne kan lægge noget op. 

Del siden med familie og venner. 

Skrive at vi har Gudrun og Anders som frivillige og at vi besøger 

plejehjemmet. 

Ikke en debat side om børnehaven men en side hvor vi lægger 

ting op om aktiviteter osv. 

7. Økonomi  Leon orienteret. Vi har brugt mange penge på vikar i foråret 

grundet personalets rest ferie. 

Vi forventer p.t. at gå ud af året med et merforbrug på 54.424 kr. 

Budgetlægningen er lavet med et forsigtighedsprincip, så nogle 

poster kan reelt godt vise sig at koste mindre end budgetlagt så 

underskuddet dermed bliver mindre. 

8. Nyt fra ledelsen  Leon orienterede om, at der er ny ledelses struktur på vej i 

kommunen. Processen er lige startet, men det vil komme til at 

betyde ændringer for os. 

9. Nyt fra stuerne Radis: arbejder med brobygningskanon, Villas fra Valby. 

 

Agurk: arbejder med fin/grov motorik, der er ikke legetøj på 

stuen, aktiviteterne er med feks. bolde, hoppe, op på stole og 

ned igen, bygge baner og meget andet, personalet ser nogle gode 

lege – følger børnenes spor. 

Tænker læse/ leg ind som næste aktivitet. 

 

Jordbær: køre emne uge med hygiejnen – vaske hænder, efter 

toilet besøg, inden vi spiser osv. De har lavet en vaske hænder 

sang. 

Stuen er indrettet efter hvad børnene har brug for – mere 

gulvplads, tæpper på gulvet og mindre borde og stole (så de er i 

børne højde). 

Er ved at finde deres daglige rytme. Alle er ude om formiddagen, 

og inde over middag, og ude igen omkring klokken 15. 

Det gør at alle har været ude og lege og der er en ro til at 

fordybelse over middag. 

Vi bruger en lille klokke, når børnene skal samles og vi skal give 

en besked, det virker rigtig godt. 

Besøger plejehjemmet om tirsdagen med en lille gruppe børn. 

 

10. Nyt fra kassereren Der er ca. 2500 kroner i kontanter, og 5000 kroner på bogen. 

Anders vil undersøge om han kan få oprettet Mobil Pay. 

evt.   

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lone. 

 


