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Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 19. september 2022. 

 

Deltagere: 

Louise Andreasen, Nouha Moughrabi, Katrine Olesen, Louise Lindhardtsen, 

Betinna Hansen og Aase Avlund. 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelse har konstitueret sig således: 

Formand – Louise Andreasen 

Næstformand - Katrine Olesen 

Bestyrelsesmedlem – Nouha Moughrabi 

Medarbejderrepræsentant – Betinna Hansen 

Medarbejderrepræsentant – Louise Lindhardsen  

 

Tavshedserklæring underskrevet af de 3 forældrerepræsentanter  

 

På mødet blev det drøftet om telefon.nr. til bestyrelsen skulle offentliggø-

res og der var enighed om at det ønskede bestyrelsen ikke. Hvis der øn-

skes kontakt til bestyrelsen, kan det ske igennem Aase. 

 

Aase orienterer kort om styrelsesvedtægterne og forretningsordenen. 

Sendes ud med referatet.   

    

2. Godkendelse af referat 30/6 2022 

Referat af 30/6 godkendt. 

 

3.Nyt fra Børnehaven 

Der er p.t. indskrevet 24 børn i børnehaven. 

 

Der er kommet ny talepædagog som er startet.  

1 medhjælper har opsagt sin stilling med udgangen af september. Stillin-

gen bliver besat midlertidigt frem til 31/9 2023.     

Drøftet og taget til efterretning hvordan personalesiden ser ud.  

 

4. Budget 2022 – hvordan ser det ud 

Budget 2022 fremlagt. Der er store økonomiske udfordringer i Slagelse 

Kommune. Derfor er der henstillet til at vi sparer så meget som muligt i 

2022. Derfor er der p.t. penge lagt over til en overførsel til 2023 på 5%. I 

forbindelse med at 1 medarbejder har opsagt sin stilling, er det politisk 

besluttet at der skal ske en træk på budgettet, som svarer til en måneds-

løn.  

Punktet drøftet og taget til efterretning.  

 

5. Drøfte og udforme høringssvar vedr. budget 2023 - 2026  

28-10-2022 

 

 

Børnehaven Benediktevej 

Benediktevej 1 

4200 Slagelse 

 

Tlf.: 58 52 75 78 

   

benediktevej@slagelse.dk 



 

  

Side2/2 Slagelse kommune er i store økonomiske vanskeligheder og det er et me-

get omfattende materiale til besparelser, der er kommet i høring. Hele 

materialet giver anledning til stor bekymring. 

Bestyrelsen vælger mest at forholde sig til Dagtilbudsområdet. Medarbej-

derne har holdt Med-møde og udformet et høringssvar. Dette høringssvar 

bliver fremlagt og drøftet. Der gives udtryk for stor bekymring på dagtil-

buddet områdets vegne, og der vil ske ændringer/nedlæggelse af stillin-

ger som har stor betydning i forhold de indsatser, der bl.a. kan tilbydes 

børn i udsatte positioner. 

Punktet drøftet og det aftales at bestyrelsen og børnehaven giver et fælles 

høringssvar.  

      

6.Planlægning af kommende møder 

Næste møde afholdes den 24. oktober kl. 17.00  

- Punkter på dagsorden vil bl.a. være julefest og netværk for familier 

 

Aftalt møde den 13/12 kl. 17.00.  

 

7.Eventuelt 

Kort drøftet muligheden for netværk for familier i børnehaven. Sættes på 

som punkt til næste bestyrelsesmøde.  

 

 

Referent  

Aase Avlund  

Daginstitutionsleder 
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