
Referat af bestyrelsesmøde d. 16/4-20 

Deltagere: Christina Bjernå, Helene Overgaard, Camilla T Aaboe, 

Esben Vendelbo, Inger F Larsen, Christina Lohmann og Sussie K 

Madsen. 
1. Valg af ordstyrer Christina 

2. Underskrivelse af 

referat. 

Referat fra Forældremøde med valg blev underskrevet på selve 

mødet. 

3. Nyt fra formanden Dialog med Sussie om Corona situationen, kontakten til forældrene, 

fokus på børnene 

4. Nyt fra lederen Info om hvilket arbejde medarbejderne udførte i perioden med 

nødpasning: Bl.a. samtaler med forældre, teammøder, gennemgang af 

børn, input og færdiggørelse af læreplaner. Ledelsen holdt tlf. møder i 

påsken med formand og næstformand omkring opstart af Karmsten og 

der blev udfærdiget information til alle på Famly. 

Økonomi: Økonomi opfølgning viste pludselig et stort overskud, dette 

skyldes en fejl fra LDD og Christina, Helene og Sussie vil rette 

henvendelse til LDD i den forbindelse. Saldobalancen med perioden 

forbrug blev gennemgået og alt balancerer fint i forhold til vores 

planlagte budget. 

Normalt er Sussie ikke på mail/Famly i weekends og ferier, men i 

denne særlige tid, har der været behov for ekstra opmærksomhed og 

dialog begge steder. 

Helene og Sussie har været i tæt dialog under hele perioden.  

5. Nyt fra 

medarbejderne 

Både i vuggestue og børnehave udarbejder vi smtte modeller for den 

kommende tids aktiviteter. På alle stuer er børnene opdelt i mindre 

grupper, hver gruppe laver en smtte model, læreplanstemaet er Udeliv 

med fokus på Krop, Sanser og Bevægelse, disse planer gælder 

foreløbig ca.4 uger frem. Info om arbejdsgangene under Corona. 

6. Dokumenter til 

underskrift 

Regnskab, budget, vedtægter, forretningsorden og principper for 

arbejdet blev underskrevet af Christina, Helene, Camilla, Esben 

7. Info om 

bestyrelsesarbejde 

Kommer på dagsordenen d. 8/6-20. 

8. Del evaluering af 

Søhestegruppen 

Mange modtagelser af nye vuggebørn i 2020 som kræver en særlig 

arbejdsindsats, men det har været godt for de ældste vuggestuebørn at 

være samlet på Søhestene.  

9. Covid-19 

information om 

arbejdet 

Vi læner os op ad hvad og hvordan de kommunale daginstitutioner 

har planlagt genåbningen. 

Forældrene får modregnet madordningen for den periode hvor den er 

sat ud af funktion. I næste uge kommer her flere børn og vi sender 

opdatering ud på Famly om hvordan det går. 

10. Lønpulje Sussie har sendt et forslag om at lønpuljen uddeles til det faste 

personale som et skulderklap, for den ekstraordinære arbejdsindsats 

der ydes i denne tid.   

Forslaget og de indkomne kommentarer drøftes og der blev stemt om 

udmøntning ifølge forslaget eller udmøntnings senere som i de 

foregående år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vi ønsker det 

udbetalt som et engangsvederlag uden pension, til udbetaling sidst i 

juni. Beløbet ønskes udmøntet differentieret i forhold til den enkeltes 



arbejdstid i perioden fra d.15/4 til 1/6-2020. Hvorvidt det kan lade sig 

gøre på denne måde, drøfter Sussie med personalekonsulenten i LDD. 

11.Afsked med 

bestyrelsesmedlemmer 

på valgaftenen 

Laves som et punkt på dagsordenen, alle opstillede bliver efter valget 

så man kan takke dem, derefter konstituere bestyrelsen sig. 

12. Evt. Næste møde 8/6-2020.  Bestyrelsen henstiller til at debatten foregår 

på møderne så vidt som muligt og vi dermed undgår lange 

korrespondancer på mail. Sussie takkede for støtte og opbakning. 

 

 

 

 

 
Næste møder 8/6-20 kl. 18.30-20.30 

 


