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Referat af bestyrelsesmøde den 2. december.  
  

Deltagere:  

Nouha Moughrabi, Louise Andreasen, Heidi Humlegaard, Simone Nielsen, Be-

tinna Hansen og Aase Avlund.  

  

1. Godkendelse af referat af 14. oktober Referat af 14. oktober 2021 god-

kendt  
  

2.Nyt fra Børnehaven - drøfte Corona situationen   

Orientering i forhold til personalet. 1 medarbejder går på barselsorlov til 

marts.   

Fra den 1/1 er der indskrevet 24 børn i børnehaven.   

Orientering om Corona situationen. Vi kan godt mærke at smitten er stigende 

og det giver anledning til mange spørgsmål. Vi opfordre til test ved sydom hos 

børn og voksne og kan det ikke lade sig gøre, så skal man blive hjemme og 

være symptom fri i 48 timer. De retningslinjer som sundhedsstyrelsen har ud-

sendt følges. Slagelse kommunes Hovedmed har lagt ud til de lokale MEDmø-

der på institutionerne, at drøfte om hvordan vi vil håndterer, hvornår medar-

bejderne skal fremvise coronapas.   

Punktet drøftet og taget til efterretning.   

    

3.Orientering om regnskab og budget   

Der er forsat stabil økonomi og vi forventer at komme ud af året med et over-

skud. Det er vigtigt med et overskud, da vi har en større skoleudskrivning til 

august 2022. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvordan vores belægning 

er til august 2022.  

Vi har desværre udfordringer med at få levereret vores nye legeplads, p.t.  

er det sat til levering i uge 1 og 2. Vi håber meget det holder.   

Punktet drøftet og taget til efterretning.   
   

4. Drøfte dato og emner til et kommende forældremøde i foråret   

Planlægning og emner til et forældremøde i foråret blev drøftet. Simone fore-

slå at vi får en indførsel i metoden Marte Meo. I børnehaven er vi i gang med 

at bruge elementer af metoden og det kunne være rigtig spædende at intro-

ducere metoden til forældrene. Vi har 2 Marte Meo terapeuter ansat som ville 

kunne lave oplægget.   

Punktet drøftet og der besluttes følgende: Forældremødet afholdes den 3/5 

2022 og emnet er introduktion til Marte Meo metoden.       

  

5.Planlægning af kommende møder  

Det aftales at næste bestyrelsesmøde afholdes den 24/2 2021.   

  



 

  

Side2/2  

6.Eventuelt  

Ikke noget under eventuelt.  

  

Med venlig hilsen  

  

Aase Avlund  

Virksomhedsleder   

 

 


