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Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22. juni 2020. 
 
Deltagere:  
Marquirita Kjær, Anja Rosenlund, Simone Nielsen, Marianne Jul Petersen og 
Aase Avlund 
 
Afbud: Anja Hansen 
 
1. Godkendelse af referat af 2. marts 2020  
Referat af 2. marts godkendt. 
 
2. Nyt fra børnehaven 
Der er 8 børn som er på vej i skole fra den 1/8. Den 1/9 vil der være 17 børn 
indskrevet i børnehaven.   
Der er ansat PA-studerende fra den 1/6 og til den 30/11 2020. 
Der er ansat pædagog studerende fra den 1/6 til den 30/11 2020. 
Der er startet en ung pige i ”små jobs” som skal hjælpe med at vaske legetøj 
m.m. 
Det er aftalt, at Marianne går på efterløn 30/11 2020. 
Den 1/7 har Aase 40 års jubilæum. Der holdes ikke arrangement, da der ikke 
skal komme andre ind i børnehaven, end dem der har deres gang her. 
 
3. Orientering om budget  
Regnskabet fremlagt. P.t. er der et mindre overskud, men der er lagt en del 
økonomi ind i budgettet, hvis der skulle ske noget uforudset.  
Slagelse kommune har iværksat nogle forbedringer i forhold til renovering m.m. 
for at støtte lokale håndværker i Corona- tiden. Derfor er det aftalt at vi får 
malet en del udvendigt og får nye gulve på Bamsestuen, samt gulvafslibning og 
ny lak i fysioterapeutrummet.  
Punktet drøftet og taget til efterretning.  
 
 
4. Planlægning af forældremøde efterår 2020 
Det aftales at der holdes forældremøde den 19/9 kl. 19.00 – 21.00.  
Der vil først være møde på stuerne, så medarbejderne kan fortælle lidt om hvad 
de laver og hvilke planer der er for gruppen. Derefter vil der være valg til 
bestyrelsen. Sidste år blev det aftalt, at man skulle starte Netværksgruppe op, 
det har ikke været muligt, da det viste sig at der ikke var interesse og tid til 
det. Punktet kan tages op igen hvis der er behov for det. 
 
5. Orientering om forløbet i forbindelse vedr. Covid 19. 
Aase fortæller om forløbet der har været i forbindelse med nedlukningen af 
børnehaven p.g.a. Covid 19. Børnehaven har undervejs haft få børn i 
Nødpasning. Børnehaven har været fuld åben igen fra den 15/4. En del børn 
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Side2/2 kom først til bage fra den 20/4, så der var god tid til at pakke legetøj væk og 
indarbejde de nye rutiner vedr. afstandskrav, rengøring og vask m.m.  
Der er få børn som har en nogle særordninger for at passe på dem, da de er i 
risikogruppe. Selvom en del ting er blevet lempet så er der stadig mange tiltag 
og restriktioner. Hver uge kommer der Nyhedsbrev om retningslinjer både fra 
Sundhedsstyrelsen og fra Børne-og Undervisningsministeriet på hvordan vi skal 
forholde os.  
Punktet drøftet og taget til efterretning.     
 
6. Eventuelt 
Umiddelbart er det sidste bestyrelsesmøde at Anja deltager i, da hendes barn 
starter i skole 1. august. Vi siger tak for arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen, 
og ønsker al mulig held og lykke fremover.   
 
Referent  
 
Aase Avlund 
Daginstitutionsleder 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 


