
 

 referat 

 
Konstituerende samt ordinært bestyrelsesmøde 

 
2. november kl. 17-19.30 

 

Der serveres rugbrød, pålæg mm, samt the og kaffe. 

 

Til stede: Christian, Anders, Kenneth, Jakob, Leon, Mimmi, Lone 

Afbud: Maria, Kristen, Maria og Sussanne 

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt. 

2. Velkommen samt kort intro 

til bestyrelsesarbejdet –

herunder mulighed for at 

stille spørgsmål 

Leon gennemgik hvad bestyrelsens arbejde er, hvad man 

kan være med til osv. 

 

3. Tavshedserklæringer 

(underskrive) + adresseliste 

Anders og Kenneth har skrevet på tavsheds erklæringen. 

4. Konstituering af bestyrelsen 

2015/16 

Formand: Christian 

Næstformand: Jakob 

Kasserer: venter vi med at vælge til næste møde. 

5. Status på bestyrelsens 

pengekasse. 

Der er ca. 4000 kroner i overskud fra sommerfesten. 

Følger op på hele kasse beholdningen på næste møde.  

6. Godkendelse af sidste ref.  

7. Planlægning af næste års 

mødedatoer. 

- Husk Kalender 

Mødetidspunkt: 17 -  19.30 

Rul på mandage og onsdage. 

Mandag 5 februar. 

Onsdag 11 april 

Mandag 20 august. 

Onsdag 31 oktober. 

Der er sommerfest 15 juni 2018. 

Forældremøde 4 oktober 

Julehygge klippe dag 28 november. 

 

8. Juleklip 30. november - 

planlægning 

Klokken 14 til 16.30 (slutter af med lanterne sangen) 

Der kan købes kaffe/ æbleskiver 

Høre om der er nogle i forældregruppen som har lyst til at 

hjælpe med salg af æbleskiver. 

Der skal være meget klare regler for dagsorden så alle 

ved hvad der skal ske og hvornår og af hvem. 

Lanterne sang klokken 16.15, alle forældre går udenfor, 

personalerne giver børnene tøj på og deres lanterner. 

Vi går ud af døren i alrummet, først jordbær, så agurk og 

sidst radise stuen. Vi slutter af med at synge lanterne 

sangen ved døren til alrummet. 

Klokken 15.50 begynder alle at rydde op. 

Klokken 16 tager pædagogerne alle børnene ud i deres 

garderober og forældrene går udenfor og venter. 

Klokken 16.15 begynder vi at komme ud med børnene og 

synger. 

Efter lanterne sangen er det hele slut. 

Klokken 15.50 lukket for salg. 

Anders sørger for at købe ind til salg af æbleskiver. 

 



 
9. Nyt fra institutionen  Agurk: øvet sprog, rim og remser 

Jordbær: øvet farver via lege, det vil sige, at vi har sat 

farver på det vi leger med osv, sange og sanglege. 

Arbejder på ny struktur og indretning af stuen. 

Modtaget nye børn. Besøger fortsat på plejehjemmet om 

tirsdagen, det er med de små. 

Radise stuen: laver SPU og forbereder forældre samtaler. 

Har lige kørt tema om krible krable dyr. 

 

Gudrun (frivillig) kommer hver onsdag og læser for 

børnene. 

Inger Mark formand for ældre sagen, kommer på besøg 

med en mand som er meget interesseret i at komme og 

lave noget frivilligt arbejde. 

 

10. Julegaver til børnene fra 

julemanden. – vil bestyrelsen 

finansierer? 

Bestyrelsen har besluttet at de vil giver 700 kroner til hver 

stue i julegave, snak om at købe udklædningstøj til alle 

tre stuer. 

Julemanden kommer 5. december og synge med os, han 

deler en lille chokolade nisse ud og evt. også en pakke 

rosiner. 

Undersøge om biblioteket har nogle bøger som de vil 

forære til os eller som de sælger billigt. 

11. Evaluering af forældremødet Undren over at der ikke var flere tilmeldte forældre, 

snakkede om hvad vi måske kan gøre for at få flere til at 

blive nysgerrige og lyst til at komme. 

 

Fx: 

Hver stue kan fx lave sin egen indbydelse. 

 

Hvis hver stue holdt individuelle møder om stuerne, kunne 

man lave Fælles spisning i sammenhæng med valg til 

bestyrelsen. 

 

Indbydelsen kunne for eksempel være en billet til at se en 

film om og med børnenes hverdag i børnehaven. 

 

 

12. evt. På april mødet skal markedsføring / reklame for 

Mariehønen på dagsorden. 

 

 

Ref. Skrevet af Lone 


