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Deltagere: 

Forældre: Pernille, Stefanie, Teis, Natashia  

Institution: Mette, Jette, Lene, 

Dagsorden: 

• Personaler, børnetal og økonomi. 

Institutionen opfylder ikke de sociale normeringstal og derved forsvinder 1.4 mio fra budgettet næste 
år. Der skal regnes på det, dog ser det ud til at der p.t. er et overskud på 300.000. 

Der kommer mange børn i vuggestuen, og generelt i hele kommunen, der har gjort at der er kommet 
lidt flere personaler og to flyvere i vuggestuen. Der er blevet ansat en ny til køkkenet. Desværre 
stopper Mette og Sabine, løbende bliver der afholdt samtaler med eventuelle nye personaler. Der 
bliver hyret en fotograf som hjælper med at interviewe medarbejdere om værdier og vise 
institutionen frem for potentielle ansøgere. 

Det bliver renoveret lidt. Indkøb af legeredskaber, opførsel af rytmikrum i børnehaven skoven, og en 
brændeovn til shelteren.   

• Åbningstid (kunne vi åbne alle dage kl. 6.30 og så lukke kl. 16 om fredagen i stedet)? 

Der er op til flere forældre der spørger ind til om det er muligt at åbne 6:30 alle dage. For at kunne 
det skal der findes en halv time en anden dag. Forslaget er at lukke fredag klokken 16:00. Det foreslås 
at indføre de ændrede åbningstider fra 1. januar. Indtil januar vil der blive talt op, hvor mange børn 
der er tilbage efter klokken 16:00. Det er svært  

• Børnetal (Jeg sender noget fra kommunen, hvor det vil være fint hvis vi kommer med et høringssvar) 

Fristen for høringssvar til børnetal er desværre udløbet, tallene for næste år ser fine ud. Så det at 
fristen er udløbet gør heldigvis ikke noget. Den største ærgrelse er at vi ikke har haft mulighed for at 
bede kommunal bestyrelsen komme med børnetal og budget samlet. 

• Skimmelsagen og hvor langt er vi? 

Kommunal bestyrelsen har valgt at gå i dialog med ABB om at købe bygningen i stedet for at blive 
ved med at leje bygningen. Hvilket desværre gør at der formentlig går længere tid før renoveringen 
bliver sat i gang. 

Det er foretaget nye skimmelmålinger af hele bygningen, hvor der p.t ventes på et svar. Mette 
oplever at kommunen virker til at være med i bedre dialog omkring løsninger og muligheder. 

• Fotograf og skal det være anderledes til næste år? 

Vuggestuens pædagoger oplever at fotodagen er en kedelig oplevelse som den fungerer på 
nuværende tidspunkt. Der er kommet et forslag om eventuelt at sløjfe dagen for vuggestuen, idet 
børnene ikke nødvendigvis er oplagte til at tage billeder på kommando. I stedet vil pædagogerne 
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hellere tage billedet selv på en dag hvor det passer ind for stuen. Lene fra hjortene er også fortaler 
for at prøve selv. 

Jette fortæller at børnehaven ikke oplevede nogle problemer med fotodagen.  

Nogle forældre har ikke forstået at der til det individuelle foto var afsat 3 minutter til hvert barn og 
derved var fotografen en hel time forsinket.  

Det foreslås at der i stedet for individuelle billeder tages stemningsbilleder og gruppebilleder. 
Steffanie vil forsøge at finde en fotograf der kan tage stemningsbilleder og gruppebilleder. 

• Valg af mødedatoer 

d. 30/01-2023, 28/03-2023, 31/05-2023, 07/09-2023 og 22/11-2023 

• Evaluering af sommerferie 

En læring fra i år er at det kan være svært at få nogen til at holde fri i uge 26. Alle tre fra ledelsen var 
væk på samme tid, hvilket gjorde at der var nogle ting der ikke blev taget hånd om rettidigt. Til næste 
år vil der til sommerferie perioden blive delt en seddel ud hvor man som forælder skal angive ferie 
perioden og underskrive at man vælger de ferieuger. Dette sker for at lette arbejdet med personale 
og ferie planlægning.  

• Personale konference 

Personale konferencen gik godt, hvor det startede fredag med næsten alle fra personalegruppen. 
Jette fortæller at det var godt at møde hinanden på en anden social måde. Lørdag fra 9-16 var der 
”struktur kur” som var givende i forhold til hvordan struktur på arbejdspladsen kan give frihed 
indenfor de rammer der bliver sat. 

Der er stor stemning for at afholde en konference igen til næste år. Det foreslås at der næste gang 
lukkes før om fredagen, allerede fra klokken 12. 

• Arbejdstilsynet og kommende mini APV 

Der er tilsyn fra Lone Patreus lige nu, efterfølgende vil der komme en rapport over hendes 
observationer. D. 2/11-2022 kl 9-11 vil der være et oplæg fra Lone omkring hendes observationer i 
løbet af tilsynet.  

Det er blevet lavet en tre-i-ener APV (Arbejdsplads vurdering).  

Mette og Katja flytter imellem kontoret i børnehaven og et kontor i vuggestuen. De oplever at 
personalet tager bruger dem mere da de er mere nærværende i hele institutionen. 

• Husets politikker - velkomstfolder, sukkerpolitik, personalefolder mm 

Til næste bestyrelses møde skal der snakkes nærmere om sukkerpolitik. 

• Kælderoprydning – Arbejdsdag d. 20/11-2022 10-13 
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Der er forskellige rum i kælderen som skal ryddes. Der vil være en fra vuggestuen og en fra 

børnehaven med mandat til at vælge hvad der skal beholdes eller smides ud.  

Der bliver bestilt en container til affaldet. Teis laver en plakat til at hænge op, hvor det er muligt at 

skrive navn på. 

 

EVT.  

Intet 


