
 

                                     Referat               
 

 Bestyrelsesmøde onsdag d. 31. oktober 2018 
 

  kl. 17 – 19.30 
 

Der serveres brød og pålæg samt kaffe og the 

 

Til stede: Heidi, Christen, Anders, Jacob, Karin, Lone og Leon 

Afbud: Sussanne, Maria og Maria B 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt 

3. Evaluering af 

forældremødet 

Der var ikke det store fremmøde. 

Snak om forskellige alternativer at holde forældre møde på, 

intet er besluttet. 

-tidspunktet 

-stuevis forældremøde. 

Alle går i tænke boksen til næste møde. 

 

4. Planlægning af juleklip Jule klippe/klistre eftermiddag er den 28 november. 

Børnehaven sørger for at lave en indbydelse. 

Der skal være klare regler i dagsorden, hvem gør hvad og 

hvornår. Hvem har ansvaret for børnene. 

Anders kommer med varme æbleskiver (som sidste år). 

Anders køber ind. 

Heidi kommer og laver kaffe. 

Bestyrelsen vil gerne have at forældrene kan byde ind med 

forskellige ting, det kan være noget som de er gode til og gerne 

vil vise os, det kan være noget vi kan låne eks. Popcorn 

maskine, slusch ice maskine. Det er ikke kun til klippe/klistre 

dagen men generelt til alle vores arrangementer, Karin laver et 

brev til forældrene omkring det. 

Bestyrelsen har brug for nogle frivillige forældre som vil hjælpe 

med at stå i boden og sælge æbleskiver, kaffe og saft. Det vil 

være godt hvis der er så mange at man kun skal stå der i ca. 15 

minutter og derefter kan hygge med sin familie. 

Jacob laver en møde liste til boden, så den er klar når I 

kommer. 

Børnehaven skal huske at tjekke op på om der er skabeloner 

nok, lim, karton osv. 

 

 

 

 

5. Nyt fra institutionen 

 

Orientering: 

 

Lis har valgt at gå på efterløn og har derfor sidste dag i 

Mariehønen fredag d. 9 november. 

Alle forældre, børn, familier som har gået i børnehaven og 

andre som har været i berøring med Lis er inviteret til reception 

fra klokken 13 til 15.30. hvor der vil være kaffe og kage. 

 

Pia som I alle kender er ansat i stillingen. 



 
Orientering fra Leon om børn som kaster ting over hegnet. 

 

Jacob laver et opslag til elektronisk post kasse til forældrene. 

 

Snak om vi fortsat skal hedde Børnehaven Mariehønen. Vi er 

ikke kun en børnehave men et hus med vuggestue tilbud. Vi 

endte ikke på noget endeligt. 

 

 

6. Nyt fra stuerne Radis:  

Starter på forældre samtaler i uge 45. 

Skal til at lave hej skal vi lege. 

 

Agurk: 

Har lavet et projekt med de 3 bukke bruser som er tematisk 

sprog stimulation. 

Er i gang med forældre samtaler. 

 

Jordbær: 

I september måned er der lagt vægt på tryghed, at alle skal 

være trygge i børnehaven. Der har været nogle børn som ikke 

var trygge om morgenen når de skulle sige farvel, derfor er der 

nu 2 voksne på stuen når klokken er 8. det har bevirket at der 

er mere ro til farvel situationen og børn og forældre er mere 

trygge. 

Der snakkes og læses meget om det at være en god ven, 

hvordan kan man være en god ven. 

Læse ansigts udtryk, hvornår er man ked af det, glad, sur eller 

hvornår kan man bare ikke lide det der sker. Vi lærer børnene, 

at de skal løfte hånden og sige stop hvis der sker noget, som de 

ikke kan lide. 

Vi prøver os frem med hensyn til indretningen på stuen, hvad er 

det børnene har brug for. 

Vi besøger plejehjemmet tirsdag formiddag med en lille gruppe 

børn, det skiftes de til. 

Vi øver selv at tage trøje på, sko på, osv. 

Vi øver at rydde op, at hjælpe hinanden med det. 

 

Forældrene savner at der dagligt skrives hvad vi har lavet på 

tabulex, det kan vi godt forstå og vil fremover gøre mere af det. 

 

7. Frokostordning Der er kommet 2 forældre henvendelser, de har begge to sagt 

nej til ordningen. 

En enigt Bestyrelse har sagt nej til ordningen. 

Leon skriver at vi herfra ønsker et nej. 

8. Økonomi Ser meget fornuftigt ud. Leon gennemgik budgettet. 

9. Forældrehenvendelse Drøftet forældre henvendelsen. 

     10. Eventuelt Næste bestyrelses møde er d. 22/1-19 klokken 17 til 19.30. 

På det møde finder vi de følgende datoer. 

Bestyrelsen vil sponsorere 1000 kroner pr. stue til julegave fra 

julemanden. Hver stue køber det de ønsker. 

Christen spørger om hans far John Stuhr vil være julemand. 

 

 

 

Referat skrevet af Lone  


