
 
                                              Referat. 

 

Bestyrelsesmøde 8. april 2019 

 

 

Kl. 17.19.30 

 

 

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

Afbud:  Heidi, Maria P., Karin, Anders. 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendt. 

3. Sommerfest Valg til Bestyrelsen: Christen, Anders og Marie er på valg. 

Leon laver en kandidat liste. 

Holde børnene indenfor til efter valget (læse i referat fra sidste 

møde). 

Børnehaven laver indbydelse. 

Jacob fortæller om årsberetningen, derefter er der valg. 

 

Ansigts maling 10 kr. 

Tatoveringer 5 kroner (Christen kikker efter dem og køber 

dem). 

Fiske dammen 10 kroner. 

Skriv et skilt ved fiskedammen, at hvert barn kan prøve den en 

gang, vi kan evt. sætte et kryds på barnets hånd når de har 

prøvet den. 

 

Børnehaven står for aktiviteterne. 

I indbydelsen skal der stå at vi har brug for hjælp i boden, 

Om de vil bage en kage. 

At der er (hvis vi kan leje en slush ice maskine). 

 

 

Christen laver en plan med tidspunkter og navne på dem der 

skal hjælpe i boden. 

 

Sommer festen starter kl. 16.30 og slutter kl. 19.30. 

Alle børn skal være hentet klokken 15.45 senest. 

Porten åbnes klokken 16.30. 

 

Karin tager billeder. 

 

 

4. Økonomi Leon gennemgik budgettet. 

5. Brugerundersøgelse i 

Mariehønen 

Beslutningspunkt/dialog 

 

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser vedr. oplevelser og 

indtryk fra dagligdagen i Mariehønen. Jacob og Leon foreslår at 

vi laver en brugerundersøgelse i Mariehønen, så vi får feedback 

fra flere forældre til brug for fortsat udvikling i Mariehønen. 

 

Bruger undersøgelse i Mariehønen. 

Henblik på fokus punkter at arbejde med. 



 
Pædagogisk tilsyn laver nogle spørgsmål, slå spørgsmål 

sammen med dem, det skal være en hjælp til at få oplyst 

forældrenes opfattelse af børnehaven. 

 

Evt. lave en konkurrence om hvilken stue der får flest svar 

tilbage. 

 

Nedsat gruppe der laver et udkast til spørgsmål: 

Leon. Jacob, Kresten og Sussanne. 

Den øvrige bestyrelses medlemmer kan komme med forslag. 

 

 

 

 

6. Nyt fra stuerne Agurk:  

Påske ting. 

Camilla er praktikant frem til 1 maj 2019. 

Wafaa har flere timer på stuen under Sussannes fravær. 

 

Radis: 

Påsketing. 

Kanon med krible/krable skal de i gang med nu. 

Skole besøg på Baggessen skolen. 

 

Jordbær: 

Indkøring for nye børn. 

Forsøg med at dele børnene i 3 grupper, så vi ikke er 25 samlet 

hele tiden. 

7. Nyt fra institutionen Brinni praktikant i 2,5 time pr. dag, tirsdag og torsdag. Hun er 

på radise stuen. 

Fatima er i praktik i køkkenet man, onsdag og fredag. 

Vivi er frivillig og kommer 2 x om måneden og læser for 

børnene, hun tager dem fra i små grupper og skiftes med 

stuerne. 

Vi holder børnehavens fødselsdag (18 år) fredag d.12 april. 

8. Brandsikkerhed – 

orientering/opfølgning 

 Holde en brand øvelse en gang om året. 

Evt. holde et tema fokus i huset, besøg på brand skolen. 

ABA forbundet brand alarmer/serie forbundet. 

Brand tilsyn – sagde at han ville komme og sætte brand 

alarmer op i rummene. 

Leon clear af med personalet om hvornår vi vil køre tema i 

huset. 

 

9. evt. Leon laver et udkast til hørings svar, og sender det alle inden 

han sender det afsted. 

 Der er dialog møde på Musholm hvor Leon og Jacob deltager. 

 

Jacob skriver et velkomst brev til nye forældre omkring 

bestyrelsen. (har han gjort) 

 

 

Referant: Lone 


