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Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 19. maj 2022. 

 

Deltagere: 

Nouha Moughrabi, Louise Andreasen, Heidi Humlegaard, Bettinna Hansen 

og Aase Avlund. 

Afbud: 

Louise Lindhardtsen 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat  

Referat af den 24/2 2022 blev godkendt. 

 

2. Nyt fra Børnehaven 

I børnehaven skal 7 børn starte i skole og der er aftalt skolemøder og 

skolebesøg mm i den kommende periode. 

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, så indskrives der 7 børn til au-

gust og det giver også en del møder med nye familier og besøg i dag-

pleje/daginstitutioner. 

 

1/6 starter ny pædagog studerende på Børstestuen. Den 6/6 starter der 

en PA-studerende hos Bamserne.  

Vi har fået en ung i job på 25 timer i et ½ år. Hun er ansat til at hjælpe 

med praktiske opgaver.  

Punktet drøftet og taget til efterretning. 

  

3. Orientering om regnskab og budget  

Regnskabet fremlagt p.t. er der en pæn besparelse, som sættes til side så 

der er penge, hvis vi skal ud i en besparelse. P.t. er der fokus på kørsel 

som er en stor udgiftspost.  

- orientering om evt. kommende besparelser 

Der er p.t. ikke noget nyt i forhold til besparelser. Den 30. maj forventes 

det at der bliver besluttet hvordan besparelserne udmøntes.  

Punktet drøftet og taget til efterretning 

 

4. Drøfte emner til kommende forældremøde  

På forældremødet fremkom forskellige emner til et kommende forældre-

møde. Emnerne blev drøftet og det aftales at arbejde videre med et emne 

omkring autisme/mental retardering/spisning/sprog. Det aftales at Aase 

Børnehaven Benediktevej 

Benediktevej 1 

4200 Slagelse 

 

Tlf.: 58 52 75 78 

   

benediktevej@slagelse.dk 
 



 

  

Side2/2 undersøger hvilke muligheder, der vil være for en oplægsholder. Der 

fremkom forslag om en uddannet neopsykolog eller en med lignede ud-

dannelse. Der blev foreslået flere navne, som Aase vil undersøge og hvad 

prisen er for et foredrag.  

Punktet drøftet. 

  

I forhold til kommende datoer er følgende aftalt: 

 

Efterårsmødet holdes den 13/9 2022 fra kl. 19.00 – 21.00. Mødet holdes 

på stuerne og der vil være valg til bestyrelsen. 

 

Forårsmødet holdes den 20/4 2023 fra kl. 19.00 -21.00 – med et valgt 

emne og foredragsholder 

 

Vi aftaler at forældrene skal have besked i god tid og at vi allerede nu 

lægge datoerne på Aula til forældrene.      

 

5. Planlægning af kommende bestyrelsesmøde 

Der aftales at holde nyt bestyrelsesmøde 30/6 kl. 16.00.   

 

6. Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt. 

 

 

 

 

Referent: 

Aase Avlund  

Daginstitutionsleder  

 


