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Referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober 2022. 

 

Deltagere: 

Louise Andreasen, Katrine Olesen, Betinna Hansen og Aase Avlund. 

 

Afbud: Nouha Moughrabi, Louise Lindhardtsen 

 

Dagsorden:  

 

1.Godkendelse af referat 19/9 2022 

Referatet godkendt. 

 

2.Nyt fra Børnehaven 

Der er ingen ændringer i forhold til børnegruppen. 

 

1/11 Siger vi farvel til en pædagog der har et barselsvikariat og vores PA-

studerende skal tilbage på skolen. 

1/12 modtager vi ny pædagog studerende.  

 

Aase gav en orientering vedr. besparelserne i Slagelse Kommune. 

 

Der er udarbejdet en Beredskabsplan hvis vi i løbet af vinteren kommer til 

at opleve strømafbrydelser. Beredskabsplanen blev fremlagt. 

 

Punktet drøftet og taget til efterretning. 

   

 3.Budget 2022 

Regnskabet fremlagt, der forventes at kunne lave en overførsel i indevæ-

rende år. 

Vi har nogle store udgifter i indeværende år, da der er behov for indkøb af 

vombatstol og tilbehør til trip/trap stole. Der er også store problemer med 

en ny opvaskemaskine, som tager al for lang tid. Det vil blive undersøgt 

om vi bliver nødt til selv at betale noget for at få en hurtigere maskine. 

Punktet drøftet og taget til efterretning.  

     

4.Drøfte etablering af netværk for forældre 

Der er et ønske fra forældrene i bestyrelsen om at det forsøges at etable-

rer en netværksgruppe for forældre i børnehaven. Der er enighed om at 

der er mange emner der vil kunne tages op i gruppen. Punktet blev grun-

digt drøftet og det blev aftalt at de 3 forældrerepræsenter vil udforme et 

brev til forældrene og inviterer til et netværksmøde. Det aftales at den 

13/12 bliver forældrene efter bestyrelsesmødet og laver et udkast til en 

invitation. Netværksmøderne ville kunne afholdes i børnehaven.  
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Side2/2 Børnehaven er behjælpelig med at sende det til de øvrige forældre via 

AULA.  

 

5.Drøfte julehygge 

Der har ikke været afholdt julehygge de 2 sidste år pga. Corona. Så der-

for var der lagt op til en drøftelse om der skulle være det i år. De f leste 

børn i børnehaven har brug for at der ikke ændres på den daglige struktur 

og rutiner, så set ud fra børnenes perspektiv var der mange børn som 

ikke ville kunne magte at deltage. Efter en grundig drøftelse hvor forskel-

lige overvejelser blev vendt, blev det besluttet at der ikke afholdes en 

fælles julehygge for forældre og børn i børnehaven.  

 

6.Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 13. december fra kl. 17.00 – 

18.30.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Aase Avlund 

Virksomhedsleder  
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