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Referat af bestyrelsesmøde afholdt 5. november 2018 fra kl. 17.00 – 

18.30 

 

Deltagere: 

Morten Ludvigsen, Anja Rosenlund, Marquirita Kjær, Marianne Petersen, Si-

mone Nielsen og Aase Avlund  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat af 17/9 godkendt. 

 

2. Nyt fra Børnehaven 

Englestuen modtager studerende fra 1/12. 1 medhjælper ophører 31/12, så 

der er en måneds overlap med den studerende. 

 

Der er visiteret 2 børn til børnehaven, 1 barn starter 1/12 og der er p.t. ikke 

aftalt, hvornår det andet barn starter. 

 

3. Planlægge julefesten 

Julefesten er planlagt til torsdag den 13/12 fra 15.30 – 17.30. 

Dette er sendt ud på Tabulex. Selve invitationerne sendes ud ca. 3 uger før 

festen. Bestyrelsen har drøftet om der skulle være Julekone og det blev be-

sluttet, at det skal der ikke, da en del af børnene kan blive bange/angste. 

De øvrige aftaler vedr. julefesten fra sidste bestyrelsesmøde er stadig gæl-

dende. 

 

4. og 5. Planlægge forældremødet foråret 2019/ netværk 

Forårets forældremøde er aftalt til den 4. marts 2019. 

Forskellige emner blev drøftet. Børnehaven har haft besøg af Socialrådgiver 

Lene Rasmussen som er ansat forebyggende socialrådgiver på handicapom-

rådet. Hun har ved et møde i børnehaven givet udtryk for at hun gerne vil 

komme til et forældremøde og fortælle om hendes jobfunktion. Dette blev 

drøftet og det aftales at Aase kontakter hende og hører om hun vil komme 

til vores forældremøde. 

Det forventes ikke det kan udfylde et helt forældremøde, så der lægges op 

til, at kunne få en snak med forældrene, om der er behov for, at etablerer 

netværk for forældrene. Vi håber også at der er tid til en forældrene imel-

lem. 

 

6. Regnskab og budget 

Regnskabet fremlagt. Der forventes et overskud som kan overføres til næ-

ste år. Det er vigtig, at der hele tiden er et overskud, at kunne tage af i for-

hold til udskrivninger. 

 

 

Børnehaven Benediktevej 

Benediktevej 1 

4200 Slagelse 

 

Tlf.: 58 52 75 78 

   

benediktevej@slagelse.dk 
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Side2/2 Regnskabet for 2019 er blevet vurderet og hvis der regnes med en gennem-

snitsbelægning på 15 børn, så vil der komme et underskud. Da det ikke er 

muligt at få en prognose i forhold til indskrivninger, så kan det være nød-

vendig at være lidt risikovillig. Så derfor anbefaler Aase, at 1 ledig pæda-

gogstilling besættes for, at sikre det faglige niveau. Der vil hele tiden være 

muligt for at kunne spare på nogle udgifter, hvis belægningen ikke holder. 

 

Det aftales at den ledige stilling slås op til besættelse 1/1 2019 og det afta-

les hvordan processen vil være, og hvordan ansættelsesudvalget skal sam-

mensættes. 

 

7. Eventuelt  

Formanden tager kontakt til den tidligere formand for at få flyttet forældre-

kontoen. Hvis det ikke er mulig, vil den blive lukket og pengene gives til 

indkøb på stuerne i forbindelse med julen.  

 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 18/2 2019.  

 

 

Referent  

 

Aase Avlund 

Virksomhedsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


