
Referat 

 
Bestyrelsesmøde mandag d. 20. januar 2020 

 
Kl. 17.30 – 20.00 

 

 
Til stede: Jacob, Karin, Anders F, Anders H., Vicky, Kenneth og Mette. 

Afbud: Lone 

Dagsorden Uddybning 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

 

Godkendt  

3. Nyt fra formanden 
 

Herunder fotografering 2020 (beslutningspunkt) 
 

Bestyrelsen Beslutter at vi fortsætter med Anders Heegaard. 
Leon laver aftale i september. 

 
 

4. Nyt fra kassereren Bestyrelsens egangement i Danske bank er ophørt 

Kassebeholdning er på 8000kr. 
 
 

5. Vil bestyrelsen bidrage med 

økonomi til maleriet på 
Jordbærstuen? 
(Beslutning) 

Bestyrelsen giver 1500 kr. til maleriet. 

6. Nyt fra 
institutionen/kontoret 
 
(Orientering) 

Herunder orientering fra det pæd. Tilsyn i oktober måned. 
 
Referatet fra det pæd. Tilsyn blev gennemgået. Kan findes på 

hjemmesiden. 

7. Nyt fra stuerne 
(Orientering) 

Radiserne skal til at have Villads fra Valbyforløb, som er en del 
af brobygningen/overgangen med skolerne i kommunen. 

Kampleg/brydeleg og yoga 
 

Agurkerne skal have Science-forløb i februar.  
Det bliver med værksteder på stuen hvor børnene 
hovedsageligt melder sig til selv. Alle skal dog igennem, så dem 

der ikke kommer selv bliver hjulpet hen til værkstedet. 
Derudover vil vi også lave Læseleg med grupper af børn. 

 
Jordbærrene har taget mod nye børn her i januar og 

planlægger februar måned i denne uge. 
Der er mange sovebørn, så det kniber lidt med pladsen i 
soverummet. Vi kommer sandsynligvis til at finde en alternativ 

soveplads. 
Lone fortsat syg, men er i bedring og håber snart at kunne 

starte stille op. 
 

8. Økonomi 
(Orientering) 

Vi har hverken afsluttet 2019 regnskabsmæssigt eller fået år 

2020 budgettet med de endelige tal. 
 

2019 forventer jeg vi kommer ud af med et resultat tæt på at 
balancere.  
Det der kan forskyde det er et større vikarforbrug end forventet 

i efteråret. 



Dagsorden Uddybning 

Dog brugte vi ikke de 15.000 vi havde sat af til rutsjebanen, så 
de tal udligner næsten hinanden. 

 
Vi har dog fået tilsagn om at modtage penge fra en pulje, der 

skal understøtte arbejdet med børn i 0-2 års alderen. De gives 
til institutioner der har sårbare eller udsatte børn i den alder. 

 
Her får vi ca. 16.000 kr. i 2019 og 91.400 i 2020-2022. 
 

Pengene skal i udgangspunktet bruges til at ansætte 
pædagoger eller pædagogiske assistenter. Jeg har dog budt ind 

på en undtagelsesløsning, da vi i forvejen 83 % uddannede 
personale. For at bruge denne undtagelse skal man have min 

75 %. 
 
Jeg har derfor sat Christa op på 37 timer i hele 2020 

Derudover har jeg lavet aftale med Britta om, at være på 20 
timer til og med juli. 

 
 

 

9. Opfølgning/evaluering af 
måltidspolitik, samt 

legetøjspolitik. 
 
(Dialog/beslutning) 

Vi havde dialog om måltidspolitikken. 
 

Personalet ser, at der kommer mange usunde ting i 
madkasserne. Både slik, kager og popcorn. Derudover er der 
grænseområderne som myslibar, mælkesnitter mm.  

 
Dialogen gik på hvorvidt vi ønsker forbud. Der er fordele og 

ulemper ved forbud. Dilemmaet er at der konstant udvikles nye 
produkter som er usunde, så en forbudsliste vil kun dække en 

begrænset mængde varer. Samtidig er det komplekst at 
navigerer i de forskellige madvarers sundhed overfor hinanden. 
 

På den anden side erfarede vi, at madpakkerne blev væsentligt 
sundere på de stuer der for nogle år siden praktiserede forbud 

mod nogle ting i madpakken. 
 

Bestyrelsen bakker op omkring forbud på de store syndere i 
madpakkerne. 
 

Bestyrelsen ønsker at personalet laver en liste over de usunde 
ting der er i madpakkerne. 

 
Bestyrelsen ønsker at personalet prioriterer maddage:  Målet 

ser forældrebestyrelsen som værende hyggeligt fællesskab 
(stuen eller hele huset), og opdage ny mad. Anders Færge vil 
gerne hjælpe til i køkkenet. 

 
Vi havde dialog om legetøjspolitikken og drøftede faldgruber for 

forældre og personale. Vi fortsætter umiddelbart med politikken 
i den udgave den er i nu. 

 

10. Evaluering af juleklip 
(Dialog/beslutning) 

Æbleskiver: Vi skal købe 13 x 50 æbleskiver (650). 
Marmelade: næste år skal der købes 8 x spande marmelade af 

de blå. 
Flormelis: 5 købes næste 



Dagsorden Uddybning 

Pebernødder: 3 poser pebernødder og 3 poser brunkager. 
 

Vagtplanlægningen fungerer rigtig godt med at forældre melder 
ind på stuen. 

Det fungerede godt med at varme æbleskiverne inden og imens 
arrangementet kørte. 

 
Det var hyggeligt og der var god stemning. 
 

Der var en dialog om der skal være flere aktiviteter til juleklip 
på samme måde som til sommerfesten. Vi besluttede at vi 

fortsætter som hidtil i forhold til aktivitetsniveau. 
 

 

11. Nyt fra legepladsudvalget 
 
(Orientering) 

Vi er i proces og er i gang med at lave en helhedsplan for 
legepladsen, således at vi ikke kun arbejder med udskiftning af 

legetårnet, men sigter mod at hele legepladsen får et løft. På 
den måde kan vi arbejde med kortsigtede forbedringer, og 
afdække hvor vi kan bede forældregruppen om hjælp. 

 
Vi har delt legepladsen ind i zoner med temaoverskrifter. Fx 

ønsker vi at det store legestativ udskiftes til noget andet 
indenfor temaet som pt. Er ”Maritim-zone”. 

 
Vi holder møder en gang månedligt og forventer at være færdig 
med planen til Maj eller juni. 

12. evt. 

 

 

 
 

Afbud gives til Jacob eller Leon 
 

 


