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Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2021 fra 16.30 – 18.00. 

 

Deltagere:  

Marquirita Kjær, Anja Hansen, Nouha Moughrabi, Simone Nielsen, Michelle Ni-

elsen og Aase Avlund 

 

1.Velkommen tilbage efter mange måneder 

Mødet er det første efter nedlukningen i foråret 2020. Dejligt at kunne mødes 

igen og Aase giver en kort orientering hvad der er sket i året der er gået. Vi 

byder Nouha velkommen i bestyrelsen og tavspligten bliver underskrevet. 

 

2. Orientering om forløbet i forbindelse vedr. Covid 19. 

Bestyrelsen får en orientering om hvilke tiltag mm som er sket i forbindelse 

med COVID 19. Børnehaven har fulgt og følger de retningslinjer som der gives 

på Dagtilbud området. Heldigvis har det ikke været nødvendigt at lukke Bør-

nehaven på noget tidspunkt, udover det som blev besluttet i foråret 2020, da 

der ikke har været børn/voksne som har været smittet. 

Punktet drøftet og taget til efterretning.   

 

3. Nyt fra børnehaven 

. Der er p.t. manglen på § 32 pladser, så det er politisk besluttet at der skal 

være i alt 30 pladser. Der betyder at der bliver 24 pladser i Børnehaven og at 

der etableres 6 pladser på Storebæltskolen. Der vil blive kigget på hvilke res-

sourcer det udløser i Børnehaven.  

Børnehaven har pt. 23 børn. Der går 3 børn i skole til august. Det forventes at 

børnehaven har 24 børn fra senest september måned. 

 

På medarbejdersiden er der sket følgende: 

Der er ansat en pædagog på 37 timer fra 1/1 2021, efter en medarbejder er 

gået på efterløn. 

Der er ansat en pædagog på 35 timer foreløbig frem til 31/12 pga. overbe-

lægning. 

Der er ansat en medhjælper på 20 timer pga. overbelægning. 

P.t. er det 5 medarbejder sat på i hver gruppe.  

Michelle er ansat som stedfortræder fra den 1/1 2021. Michelle træder ud af 

bestyrelsen, så der kan komme en medarbejder repræsentant ind.  

 

Børnehaven er kommet på AULA og vi er ved at lære systemet at kende. Pt. 

bruges kun komme/gå systemet.    

 

 

 

4. Orientering om budget 2020 og budget 2021  

Afsluttende regnskab blev fremlagt. 



 

  

Side2/2 Afslutning på budget 2020 gav et overskud som er overført til Budget 

2021. 

 

Regnskab for 2021 blev fremlagt. 

Vedr. budget 2021 er der p.t. et mindre overskud. P.t. bygger det på det 

børneantal vi kender på nuværende tidspunkt. Der er taget højde for alle 

de udgifter der er kendte p.t. Der er ikke taget hensyn til en opnormering 

pt. Samlet set ser alt fint ud og der er ikke grund til bekymring.  

Det er vigtigt at der er de medarbejder ressourcer som skal til og det ser 

ud som det antal vi er i dag, kan forsætte ind i det nye år.  

Punktet drøftet og taget til efterretning. 

 

5. Planlægning af forældremøde efterår 2021 

Det aftales at der holdes forældremøde den 21/9 fra kl. 19.00 – 21.00. Mødet 

starter med valg til bestyrelsen og efterfølgende er der møde på stuerne.  

Marquirita stopper i bestyrelsen, da hendes barn skal i skole til august.  

Anja og Nouha vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Marquirita har været formand 

og det har været et godt samarbejde og Marquirita giver udtryk for at det har 

været spændende at være med til møder med Slagelse kommune og være 

med i ansættelsessamtaler i børnehaven.  

  

6. Eventuelt 

Ikke noget drøftet. 

 

 

Referent  

 

Aase Avlund 
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