
 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 24. august 2021 kl. 17.00 – 19.30  

 i vuggestuen  

Referent: Mie 

Afbud: Lasse (udtrådt af bestyrelsen); Line, Steffen, Annsophie, Birgitte 

1. Velkommen, valg af referent og tilføjelser til dagsordens punkt ”Eventuelt” 

2. Nyt fra formanden, herunder:  

• Velkommen til Morten  

Vi byder velkommen til Morten.  

 

• Spirende tanker om bestyrelsens arbejde efter næste generalforsamling, herunder:  

o Formandens pligter – rids af, hvad formandsrollen indebærer 

o Debat om bestyrelsens pligter 

Overvejelser omkring info på kontaktliste for hele bestyrelsen (mail, tlf, mm.), forretningsorden? 

Forventninger, mm. 

o Nye vedtægter og ny forretningsorden, hvor blandt Toves indtræden i bestyrelsen skal fremgå 

Punkt til kommende møde: gennemgang af vedtægterne, inklusive indførelse af afsnit omkring 

eksterne bestyrelsesmedlemmer. Tove inviteres til næste møde i bestyrelsen. Nye medlemmer af 

bestyrelsen opfordres til at deltage i FOBU-kursus for bestyrelser. 

o Nyt om parkering udenfor Børnegården 

Egne parkeringspladser er ikke en mulighed jf. parkeringsloven. Vi arbejder videre med sagen i fht. 

standsning. 

o Diverse møder mv. 

Info til bestyrelsen omkring: 

- Bestyrelsesformanden fra Løgtengården er tilgængelig for rigtig god sparring ved behov. 

- Dialogmøde for dagtilbudsbestyrelser (17.06.2021). 

- Online netværksmøde for bestyrelsesformænd i selvejende og private institutioner (FOBU) 

  næste møde 15.september 

- Møde for ledere og formænd i FOBU regi d. 23/9 – Lena deltager 

- FOBU online bestyrelseskursus 28.sep. 

- Møde for bestyrelsesformænd og ledere i selvejende dagtilbud på Grøndalsvej 5.oktober 

kl.17.45-19.00 – Lena deltager 

 

3. Nyt fra lederen, herunder:  

• Overdragelse af ledelsen af Børnegården til Morten – status 

- Overdragelsen skrider planmæssigt frem. Birgitte har tid frem til 15/9 til at få indført Morten i de 

administrative opgaver. Morten bruger også tid til at få lært personalet og praksis at kende. 



 
• Coronasituationen lige nu 

- Vi nærmer os normale tilstande (se info fra Anja og Karen). Men vi er noget bekymrede over 

stigning af smitte blandt børn. Som de nugældende regler er, skal alle børn i en afdeling 

hjemsendes som nære kontakter, hvis blot et barn eller en medarbejder er smittet. Det kræver 

negativ test på 4. og 6. dagen inden barnet må komme igen. Kun børn som har været smittet med 

corona slipper for denne procedure. Stort set alle medarbejdere er færdigvaccinerede og vi 

forsøger kun at bruge tilkaldevikarer, som er vaccinerede. 

• Personalenyt og oversigt over ansatte 

- Anne (gl. studerende) er ansat som barselsvikar for Marie på rød stue i vuggestuen, som går på 

barsel sidst på året.  Johan er ansat som pædagogmedhjælper på gul stue i vuggestuen. 

• Status på økonomien 

- Budget og forbrug ser fint ud. Morten er ved at blive indført i økonomistyringen og vil senere 

redegøre overfor bestyrelsen, hvordan budgettet kan disponeres resten af året.  

• Ny budgetmodel 

-      Vi har stadig ikke helt afklaring på, hvor mange penge vi skal af med – men budgettet skal nok 

holde. 

- Status på antal af børn på modul 

7 børn i vuggestuen, 3 børn i børnehaven er på deltidsmodul. Der mangler generelt 

børnehavebørn i området, så børnehaven mangler et par børn. 

• Nyt om Lokale rammer for kvalitetsopfølgning og tilsyn. Lena, Birgitte og Morten har været til 

orienteringsmøde med kommunen 

-     2 læringssamtaler årligt og 1 tilsyn (vi afventer tiltag omkring tilsyn fra staten). Vi kan selv lave 

vores modeller/tilgang til læringssamtalerne. 

 

4. Generalforsamling d. 23/9: 

Planlægning af aftenen – form og indhold. 

Der skal deltage en bestyrelsesrepræsentant 5 minutter på stuemøder i vuggestuen  

Joan: Rød, Blå Mie: Grøn         Mikael: Gul 

og i børnehaven efter Jette Bjørn, for at præsentere bestyrelsen. 

Følgende er på valg i år: Annsophie (udtræder af bestyrelsen) og Mie (genopstiller). 

Følgende er på valg i 2022: Mikael, Lene og Line 

Dvs. at der skal vælges 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter. 

Joan laver formandens beretning. Anja og Karen laver beretninger for året i afdelingerne. Morten 

præsenterer sig selv for forældregruppen. 

Mie fortæller kort info om hverdagens praksisarbejde i bestyrelsen til selve generalforsamlingen. 

 

 

5. Nyt fra afdelingerne v. Sophia og Birgitte 

- Børnehaven: Sophia fortalte praksis efter corona. Aktivitetsgrupperne starter 27/9. Nærmere info 

fra Karen og stuerne. 

- Vuggestuen: Dejligt at møde forældrene igen uden mundbind. Aktivitetsgrupperne på tværs af 

grupperne starter 27/10, nærmere info fra Anja og grupperne. Forældrestuemøder d. 23/9 i.f.m. 

generalforsamlingen. Vi håber at se mange. Pædagogerne vil fortælle om 



 
dagligdagen/pædagogikken. Mødet giver også mulighed for at I kan møde de andre forældre på 

stuen. 

 

6. Eventuelt 

    -     Personalet holder personalefest d. 3/9 

    -     Julegaver til personale – max. beløb i år kr. 150 efter instruks fra Aarhus Kommune 

- Birgitte har sidste arbejdsdag d. 15/9, hvor der holdes en lille afskedsreception for personale, 

bestyrelse og samarbejdspartnere 

 

 


