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Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2019. 

 

Deltagere: 

Anja Rosenlund, Marquirita Kjær, Marianne Petersen, Simone Nielsen og 

Aase Avlund  

Afbud: 

Morten Ludvigsen, 

 

Dagsorden: 

 

1.Godkendelse af sidste mødes referat 

Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar er godkendt. 

 

2.Nyt fra Børnehaven 

Der er ansat 2 pædagoger siden sidste bestyrelsesmøde. 1 pædagog på 37 i 

en fast stilling på Englestuen og 1 stilling på 30 timer i en begivenhedsstil-

ling frem til 31/12 2019.  

Der starter en PA-studerende den 3/6 på Bamsestuen. 

Der er fra den 1/6, 21 børn i børnehaven. Der er 3 børn som skal i skole. 

P.t. er der visiteret 1 barn til 1/8. 

 

Den 4/4 havde vi besøg af Hjem-is bilen. Et forældrepar havde bestilt den 

da de gerne ville anerkende personalet for deres indsats i forbindelse med 

en alvorlig hændelse omkring deres barn. Besøget gav en del presseop-

mærksomhed.  

 

Den 3/5 havde vi besøg af Slagelse kommunes borgmester John Dyrby 

Paulsen. John var meget interesseret i hvad vi lavede i vores børnehave 

også at høre om den store forældreopgave det kan være, når man har et 

barn med udfordringer. 

Vi drøftede også børnehavens åbningstider og blev anbefalet at eventuelt 

søge om en udvidelse af åbningstiden. 

Dette blev drøftet og bestyrelsen blev enige om at tage punktet op efter 

sommerferien. 

 

3.Orientering om regnskab og budget  

Regnskabet fremlagt, p.t. er der et overskud som er godt at have hvis der 

sker noget uforudset. Da der er mange skolebørn til næste år, skal vi også 

prøve at sikre en overførsel til 2020. 

Punktet drøftet og taget til efterretning. 

  

4.Reviderede styrelsesvedtægter  

Forslag til nye styrelsesvedtægter er fremsendt til høring i bestyrelserne. 

Forslaget har været fremsendt til alle. Forslaget blev drøftet og der er enig 
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Side2/2 om godkende det fremsendte forslag. Marquirita sender bestyrelsens hø-

ringssvar til forvaltningen.   

 

1.Eventuelt 

Marquirita orienterer om at der i forbindelse med processen for udarbejdelse 

af Budget 2020-2023 afholder Center for Børn og Unge et dialogmøde bestyrel-

sesformændene m. flere. Der er ikke inviteret nogle medarbejdere med fra Bør-

nehaven. 

 

Marquirita orienterer om at i forbindelse med revidering af Børne- og Ungepoli-

tik, er planlagt interview med en række børn, unge og forældre om deres syn på 

det gode børne/ungeliv. Der er yderligere lavet et spørgeskema til bestyrelses-

formænd i 10 dagtilbud og 10 skoler. Børnehaven har været udvalgt i denne 

forbindelse og Marquirita har som bestyrelsesformand svaret på et spørge-

skema. 

 

Marquirita og Anja fortæller at der har været forsøgt at holde et netværksmøde 

for forældrene, men at det blev aflyst da der ikke var nok tilmeldinger. 

 

Det blev drøftet om der skal afholdes et sommerarrangement og det aftales at 

Børnehaven afholder sommerkaffe m.m. den 20/6 fra kl. 15.00 17.00. 

Børnehaven står for indbydelsen 

 

 

 

Referent 

Aase Avlund 

 


