
 

                                       Referat   

 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. september 2017 

 
  OBS kl. 16.30-19.00 

 

Der serveres frugt, kaffe og the. 

 

Til stede: Leon, Lis, Lone, Christian, Jakob, Mette, Gry, Maria. 

Afbud: Johnny og Vicki 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Prioritering: 

Punkt 1,2,3,7,5,10,6,8,4,9,11 

 

2. Godkendelse af 

referat 

 

3. Opfølgning 

ekstraordinært best. 

møde 

Vi har i forbindelse med bekymringen fremsat på det 

ekstraordinære bestyrelsesmøde lavet følgende indsatser i 

børnegruppen: 

 

Vi har fået tilknyttet inklusionsvejleder i forhold til børnegruppen 

og på et enkelt barn, vi påtænker flere konkrete børneforløb, fra 

Slagelse Kommunes inklusionsenhed, men skal først have dialog 

med forældrene. 

Der er planlagt iagttagelsesforløb og sparring. Det er forløb der 

løber over flere måneder og udvikles løbende i forhold til det der 

sker i børnegruppen og med de enkeltbørn der er tilknyttet. 

Vi har holdt samtaler med to forældrepar om konkrete 

udfordringer. 

 

 

Før ferien har vi lagt et orienteringsbrev til alle forældre på 

Tabulex. 

Jeg opfordrede jer forældre til at henvende jer, men har ikke fået 

henvendelser fra forældre der har haft brug for at tale om 

konkrete udfordringer. 

 

Omvendt har jeg fået henvendelser fra forældre der ikke kan 

genkende det jeg har beskrevet i brevet. Hverken i forhold til 

imødekommenhed eller tryghed. En forælder kunne godt se, at vi 

har travlt og indimellem godt kunne bruge flere hænder, men 

tilgangen synes han var fin, og han følte sig godt behandlet. 

 

Leon anbefaler, at bestyrelsen fremover opfordrer forældre der 

har bekymringer om deres barns trivsel, henvende sig til 

børnehaven, enten stuepædagogerne eller Leon. Hvis det drejer 

sig om uenighed i personalets håndtering af situationer, og 

forældrene ikke føler sig forstået af stuepersonalet, når man har 

dialog om det, skal Leon altid inddrages. 

Hvis det handler om utilfredshed med Leon, kan formand og 

næstformand kontakte Leon og tale konkret om sagen gerne 

sammen med den forældre der er utilfreds. 

 

Jo mere konkret vi taler om problemerne, des lettere bliver det at 

finde de rette løsninger. 



 
Hvis ikke forældre eller bestyrelse kan nå til enighed med Leon, 

kan Center for Børn og Familie kontaktes.  

 

Vi har lavet en postkasse med kontaktoplysninger til formanden 

hvis forældre har ideer eller klager som de mener bestyrelsen 

skal inddrages i.  

 

Billedoversigten er også kommet op. 

4. Nyt fra institutionen 

 

Sine er stoppet grundet graviditetsgener. 

Topi starter op i september. 

Iben er stoppet og gået på efterløn. 

 

5. Planlægning af 

forældremøde 

herunder ny 

forældremødedato 

 

Pga. kursus for personalet er vi nødt til at finde en anden dag til 

forældremødet. 

Ikke 10. oktober – pga. forældremøde i dagplejen. 

Forældre møde dato er: 24 oktober klokken 19 – 21. 

Det er skrevet på tabulex. 

 

På valg: Mette (Mette genopstiller ikke), Gry, Johnny og Vicki 

Leon hænger valg lister op på stuerne. 

6. Evaluering af 

sommerfest 

Herunder 

kassebeholdning 

Overskud på ca. 4.000 kroner 

Der var lidt forvirring omkring tilbagemelding om hvem der ville 

komme med kage, det skal justeres bedre næste gang. 

Det var meget positivt med fiskedammen, hvor børnene kunne 

fiske nogle pakker. 

God stemning, forældre og børn og personaler hyggede sig og fik 

snakket. 

Hvis vi kommer til at mangle en til at handle vil Gry meget gerne 

hjælpe os med det. 

Enig om at bruge Hans Larsen igen til næste år. 

Husk: at informere forældrene om at der hænges en seddel op på 

tavler, når der er brug for hjælp til sommerfest, julehygge dagen, 

osv. 

Næste gang der er brug for forældre hjælp er d.30 november 
hvor vi jule hygger med klip/klistre og æbleskiver 

 

7. Dialog om 2-årige i 

børnehaven 

Vi skal drøfte muligheden for at åbne op for at 2-årige kan starte 

i Mariehønen. 

Udspil fra ledelsen og personalet om hvordan vi vil gribe det an. 

Hvad skal der til for at vi kan starte op? 

Opdeling af stuerne hvordan? 

Informationer om hvordan vi giver den daglig besked om barnets 

trivsel. 

Afventer med at tage endelig beslutning til vi har afleveret et 

konkret udspil. 

 

 

 

8. Økonomi  

9. Høring budget 2018-

2021 

Høringsprocessen er 6. september – 13. september 

Leon skriver udkast til høringssvar. 

Det hele er forslag, som kan vælges til eller fra. 

Forslag om at spare på udvidet åbningstid 

Behovsdækning i åbningstiden 

51,5 timer om ugen over hele linjen, det er nogle af de spare 

forslag der er kommet. 



 
Men husk det er kun forslag endnu. 

10. Politik om tidlig 

opsporing af vold og 

overgreb 

Politisk bestemt om tidlig opsporing (topi) det bliver implanteret, 

bruges nu, benarbejde i efteråret. 

11. eventuelt Punkter til eventuelt tilføjes under punkt 1. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lone 

 

 


