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Referat af bestyrelsesmøde den 16. april 2018. 

 

 

Deltagere: 

Janne Juelskjær, Signe Andersen, Marianne Jul Petersen Ane Hovøre og 

Aase Avlund. 

Afbud: 

Morten Ludvigsen 

 

Dette bestyrelsesmøde har været aflyst 2 gange p.g.a. afbud/sygdom. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat af 20/10 godkendt 

 

2. Nyt fra Børnehaven 

Voksne: 

Pædagogisk medhjælper hos Englene er forlænget frem til den 31/8 2018, 

da vi ikke modtager studerende i næste periode. 

PA studerende starter i praktik hos Bamserne fra den 30/4 til den 16/9 

2018. 

Vi har modtaget en PA assistent i løntilskud hos Bamserne fra den 13/3 til 

den 11/6 2018. 

Børn: 

2 børn er udskrevet og 2 nye børn starter op 1/4 og 1/5. 

Der er 7 børn der starter skole til august. 

Bestyrelsen drøftede de muligheder for skolevalg, der er i Slagelse kom-

mune i forbindelse med, at have børn der er udfordret på deres udvikling.   

 

3. Orientering om regnskab og budget – afslutning 2017, budget 

2018 

Regnskabet for 2018 fremlagt. P.t. er der et mindre overskud, når alle 

kendte udgifter er medregnet for året. Der er en pædagog stilling der er 

midlertidig besat frem til 31/7, og der bliver en ledig stilling når en medar-

bejder går på efterløn 30. september. Vi ved at 7 børn udskrives og på nu-

værende tidspunkt ved vi ikke om der indskrives børn til august. Belægning 

og økonomi blev drøftet og det blev besluttet at der ikke på nuværende 

tidspunkt bliver taget stilling til om stillingerne skal besættes. Punktet tages 

op til næste bestyrelsesmøde. 
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Side2/3 Regnskabet for 2017 er afsluttet og der er et overskud som bliver overført 

til i år.  

Punktet drøftet og taget til efterretning. 

Aase orienterede om, at der i Slagelse kommune er iværksat en proces hvor 

der skal udarbejdes et råderumkatalog i forbindelsen med Budgetprocessen 

i 2019 – 2022. På dagtilbud området skal der gives forslag til en besparelse 

på 5,6 mill. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret om processen.    

   

4. Orientering om tilsynsbesøg 

Den 22. februar har børnehaven haft Pædagogisk tilsyn, i den forbindelse er 

der udarbejdet en KIDS måling og skrevet et notat om besøget og efterføl-

gende samtale. Børnehaven har fået en meget positivt tilbagemelding. 

Det aftales at Notatet sendes til bestyrelsen.   

 

5. Dato og planlægning af forårets forældremøde  

Da bestyrelsesmødet har været aflyst flere gange, er det vurderingen at det 

er meget sent at planlægge forældremøde derfor aftales følgende. 

Der afholdes et sommerarrangement tirsdag den 19. juni fra 15.30 – 18.00.  

Vi aftaler at vi i børnehaven sørger for hygge, sang og musik, samt safte-

vand/kaffe/the, som vi starter med. Efterfølgende spiser vi mad sammen og 

familierne medbringer mad/drikkevarer til egen familie til aftensmad. Vi hå-

ber på dejligt vejr og god stemning. 

  

6. Planlægning af kommende møder 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18/6 kl. 17.30 – 19.00 

 

7. Eventuelt 

Marianne spørger ind til hvor meget der står på forældrekontoen, da vi godt 

kunne tænke at have Evalandsted ude igen.  

Janne undersøger dette. 

 

 

 

Referent  

Aase Avlund 
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