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Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2018 kl. 16.30 – 18.00 

 

Deltagere: 

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

mone Nielsen og Aase Avlund  

 

Dagsorden: 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 5/11 2018 er godkendt. 

 

2.Nyt fra børnehaven  

Der er indskrevet i alt 4 nye børn siden 1/1 2019 og der indskrives yderli-

gere 1 barn 1/3 og 1 barn 1/6. D.v.s. at der fra 1/6 er i alt 21 børn. 

Der starter 3 børn i skole 1. august.  

Aase giver en orientering i forhold til børnene. Dette drøftet og taget til ef-

terretning.  

P.g.a. flere indskrivninger er 1 medhjælper forlænget frem til 1/9. 

 

3.Orientering om budget  

Budget 2018 er afsluttet og der er et overskud som overføres til budget 

2019. 

Budget 2019 blev fremlagt. P.t. er der indregnet 2 stillinger, 1 på 30 timer 

og 1 på 37 timer som ikke er besat. Aase foreslå at der laves en midlertidig 

stilling på 30 timer så hurtig som mulig og frem til 31/12 2019 og at der 

slås en fast stilling op på 37 timer. I budgettet er der stadig et overskud 

som der kan tages af, hvis der sker noget uforudset i forhold til belægnin-

gen. 

Punktet blev drøftet og der er enighed om de 2 stillinger slås op. 

 

4.Forældremøde forår 2019 

Der afholdes forældremøde den 4/3. Der er lavet aftale med Socialrådgiver 

Lene Rasmussen som kommer og holder et oplæg. Det forventes at det ta-

ger ca. 1 times tid. Det blev drøftet hvad indholdet at resten af mødet skulle 

være og det blev aftalt at Marquirita lægger op til en drøftelse af om der 

skal etables forældrenetværk i børnehaven. Eventuelle kommende net-

værksmøder er man velkomne til at holde i børnehaven. Det blev også aftalt 

at spørge et forældrepar, som har inviteret til netværk på deres barns stue, 

om de har lyst til at fortælle om deres overvejelser omkring dannelsen af 

netværk. 

 

 

Børnehaven Benediktevej 

Benediktevej 1 

4200 Slagelse 

 

Tlf.: 58 52 75 78 

   

benediktevej@slagelse.dk 

 

 
 



 

  

Side2/2 Det blev aftalt at der skal ca. være 10 børns forældre repræsenteret, for at 

mødet bliver gennemført. 

Det aftales at vi skal have frugt og fastelavnsboller samt kaffe/the.  

  

5.Eventuelt  

Næste møde er aftalt til 13/5 2019 

 

Med venlig hilsen 

Aase Avlund 

Virksomleder 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


