
Referat 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. januar 2019 

 

Kl. 17. - 19.30 

 

 

Til stede: Jacob, Maria, Christen, Karin, Leon, Sussanne, lone 

Afbud:  Anders, Heidi, Maria 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat Godkendt. 

3. Eval. juleklip  

 

Dialogpunkt 

Rigtig stort fremmøde 

Det var lidt stramt med at der var stole nok på alle stuer i 

starten, det løste sig dog hurtigt. 

Det passede rigtig godt med det indkøbte, der var 1 pose 

æbleskiver tilbage. 

Det vil være godt med en regnemaskine i boden. 

Vagt planen til boden skal justeres, vi skal i god tid spørge 

nogle forældre om de vil hjælpe til, det vil være godt hvis det 

kunne lade sig gøre med 10 minutter i boden pr. mand. 

Oprydningen gik forbavsende hurtigt, så hurtigt at de fleste 

forældre måtte stå udenfor og fryse inden alle var klar til at gå 

med vores lanterner (klokken 16.15 som var aftalen)  

Vi (personalet) skal finde en løsning så det lykkedes bedre til 

næste gang. 

Lanterne optoget gik rigtig godt, børnene sang af fuld hals, dog 

forsvandt noget af sangen i vinden. 

Det var godt at slutte af med en julesang for forældrene inden 

vi sagde tak for i dag. 

4. Årsplan  

Beslutningspunkt 

 

Sommerfest d. 14 juni hvor der vil være valg til bestyrelsen. 

Skal tænke i en mulighed for at holde børnene indenfor til 

valget er overstået, og vi så kommer ud og synger for 

forældrene som vi plejer at starte med. 

Bestyrelses møde 8 april hvor vi skal planlægge sommerfesten. 

Bestyrelses møde 28 august hvor vi skal konstituere den nye 

bestyrelse. 

Juleklip den 28 november. 

Bestyrelses møde 24 oktober. 

Forældre møde hvordan? Beslutning om det på næste 

bestyrelses møde. 

5. oplæg vedr. ny 

profil/justering af navn 

 

Beslutningspunkt 

Oplæg fra Leon: 

Vi åbnede for et år siden op for at have 2-årige i Mariehønen. 

Dermed har vi formelt også vuggestuebørn indmeldt i 

institutionen. Omverdenen kan p.t. ud af navnet kun se, at vi er 

en børnehave.  

 

Andel af 2-årige i forhold til 3-6 årige: 

Vi har åbnet op for fem 2-årige. En 2-årig gælder 

forholdsmæssigt i forhold til betaling og behov for omsorg og 

støtte for to 3-6 årige. Det vil sige at de i et sammenligneligt 

forhold udgør 10 enheder ud af de 60 enheder vi er sat til i 

gennemsnit. 

 

Vi skal på mødet beslutte hvorvidt vi skal beholde vores navn; 

Børnehaven Mariehønen, eller om vi skal justere navnet så det 



også dækker at vi har vuggestuebørn indmeldt (Det kunne fx 

være Børnehuset Mariehønen eller bare Mariehønen). 

 

Beslutningen blev at vi fortsætter med at hedde Børnehaven 

Mariehønen. 

 

6. Økonomi 

Orienteringspunkt 

Gennemgang af institutionens budget via Leon: 

Vi kommer ud med et underskud der ligner 95.000 kroner. 

Der har været forskellige årsager til det blandt andet, længere 

varende sygdom uden refusion, vikarerne har været dyre 

(uddannede). 

Købt nye telefoner, I-pad, 2 skabe til 2 stuer. 

Budget 2019 vil være klar til næste møde.  

7. nyt fra institutionen 

Orienteringspunkt 

Kick off tema aften torsdag d. 17 januar. 

Ny måde at tænke legen mere ind i vores læreplaner fremover. 

8. Nyt fra stuerne 

Orientering 

Agurk: 

Har haft 14 dage hvor de ikke har haft legetøj på stuen, men 

lavede mange andre aktiviteter. 

Emner den næste tid er finmotoriske aktiviteter og læse leg. 

Der kommer vejledning på stuen i forhold til drenge gruppen. 

 

Radis: 

Startet på fastelavnstema,  

Skal i gang med kanon – Vilads fra valdby. 

 

Jordbær: 

Deler børnegruppen op i flere små grupper, hvor der hverdag 

vil være forskellige aktiviteter. 

Læse leg, besøg plejehjemmet, motoriske aktiviteter, fri for 

mobberi, og sanse motoriske aktiviteter. 

Vi er i gang med at lave en mappe med billeder af børnene og 

de gamle. Mappen skal beboerne på plejehjemmet have som en 

gave fra børnene. 

 

9. Bestyrelsens økonomi 

Orientering 

Der er 10.972 kroner i bestyrelses kassen. 

Bestyrelsen har aftalt at de gerne vil være med til at betale for 

en aktivitet hvis der er noget vi ønsker. Det kan være til en 

bus, et teater stykke eller noget helt andet, vi skal lige tænke 

om der er noget de kan hjælpe os med. 

Ønske om at referatet fra bestyrelses mødet kommer på vores 

hjemme side. 

Leon laver et opslag på tabulex om at madordningen blev 

nedstemt. 

Punktet på igen på næste møde. 

 

10. Sikkerhed i børnehaven 

Dialogpunkt 

Et spørgsmål fra en forældre omkring brug af cykelhjelm på 

legepladsen når der cykles på løbe cyklerne. 

Børnene må ikke have cykelhjelme på mens de leger på 

legepladsen, det er farligt i forhold til ulykker hvor de kan blive 

kvalt. 

Jacob undersøger omkring trafiksikkerheden i Grevsensgade, 

han laver et skriv til rette vedkommende i forvaltningen. 

Punktet er på igen på næste møde. 

Foreslår at vi i børnehaven kan have en temauge om sikkerhed.  

Leon vil undersøge med hensyn til røgalarmer ABA alarm 

system, hvor alle røgalarmer er forbundet. 



Lave en brand øvelse (varslet af hensyn til børnene) hvor vi får 

en ud og tjekke hvad vi gøre eller mangler at gøre i tilfælde at 

brand. 

Måske slutte af med at der kommer en brandbil til børnehaven. 

11. forberedelse til fremtidige 

arrangementer  

 

Dialog/beslutning 

Leon laver et opslag på Tabulex hvor forældre kan byde ind 

med en aktivitet til sommer festen. 

Det kan være at de kan ansigts male børnene. 

Køre på ethjulet cykel, være klovn eller noget helt andet. 

Maria B vil gerne købe gaver til fiskedammen og Karin vil 

meget gerne pakke gaverne ind. 

 

12. evt.  

 

 

 

Referat Lone 


