
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12.09.2017 

Tilstede fra bestyrelse: 

Troels, Nis, Lene, Lone, Pernille, Thomas, Tommy, Anne og Carina 

 

Fraværende fra bestyrelsen: 

Lars og Mia 

 

Dagsorden: 

1. Dagens sang 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Troels punkt 

4. Lones punkt 

5. Status efter den 5. september 

6. Opfølgning på budget og økonomi 

7. Orientering om gul smiley til børnehuset fra Arbejdstilsynet ifm. det psykiske arbejdsmiljø, læs 

mere her: https://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/smiley/gul-smiley  

8. Takststigning for 0-2-årige i Vesthimmerlands Kommune, læs mere: 

http://www.lokaltindblik.dk/lokalnyheder/takst-for-0-2-aarige-i-vuggestue-stiger-efter-komm.aspx  

9. Fælles forældremøde den 10.10.2017 for friskolen og børnehuset 

10. Tilfredshedsundersøgelse (både blandt personale og forældre) 

11. Opfølgning på arbejdsdag, nåede vi det vi skulle? 

12. Sanktioner ifm. ikke-fremmøde til rengøring/arbejdsdag 

13. Lektieplatform 

14. Tilbagemelding fra forældrerådsmøde i Børnehuset 

15. Friskoleforeningens kurser for nye bestyrelsesmedlemmer 

16. Fordeling af vagter til OK-dage i Brugsen  

• Den 11.11.2017 kl. 10:00-14:00 

• Den 20.01.2018 kl. 10:00-14:00 

• Den 31.03.2018 kl. 10:00-14:00. 

17. Evt. 

18. Næste møde  
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1. ”Marken er mejet” af Mads Hansen. 

2. Godkendt.  

3. Orientering ved Troels: 

• Troels og Ane-Louise har lavet udkast til budget for 2018.  

• Besøg fra forsikringsselskabet Tryg, vi vil modtage et forsikringstilbud. 

4. Orientering ved Lone: 

• Charlotte er stoppet, og vi har i stedet fået Helle.  

• Møde med forældrerådet i sidste uge. Bl.a. ønske om synlighed af åbne- og lukkevagter, 

tavlen med ”Er i huset” bruges og ikke andet.  

• Hvad gør vi ift. merudgift til de SFO-morgenbørn, som ønsker at benytte SFO i ferier? Forslag 

om klippekort. Lone arbejder videre med ideen.  

• I år var der 3 ugers fast lukket i sommerferie, ønske om mere åbent. Evt. fællespasning med 

fx Vilsted Friskole, så lukkeuger minimeres. Lone arbejder videre med ideen.  

• Status i Børnehuset: P.t. 12 børn i børnehaven, inden jul bliver det til 15 børn. P.t. børn 5 i 

vuggestue, inden jul bliver det 6 børn.  

5. 47 elever er indskrevet i friskolen dette skoleår.  

Troels har modtaget ansøgninger fra forældre om friplads-  

Ønske om ændring af regler omkring godkendelse af friplads, fremover skal et bestyrelsesmedlem 

ikke være med ind over. Punktet tages med til næste bestyrelsesmøde under ”prispolitik”.  

6. Udgår til næste gang.  

7. Børnehuset har fået en gul smiley udelukkende pga. manglende APV. APV er ikke lavet, fordi AMR-

repræsentant (Lone) blev forfremmet til afdelingsleder. Der skal vælges en ny AMR-repræsentant, 

som skal være med til at lave APV. Hvis ikke der kan findes en AMR-repræsentant, vil Troels og Lone 

udarbejde APV.  

8. Troels og Lone holder øje med, hvad kommunen kommer frem til. Vi følger stadig kommunens 

takster.  

9. Intet fælles forældremøde i denne omgang. Børnehuset holder forældremøde den 27.09.2017, og 

friskolen den 10.10.2017.  

Børnehusets forældre inviteres i stedet til en fælles intro ifm. friskolens forældremøde, hvor 

punktet med forældrerengøring tages op til debat, herunder også spørgsmålet omkring 

sanktion/ikke sanktion og konstruktive løsningsforslag fra forældregruppen. 

10. Ideen tages op igen på det første bestyrelsesmøde efter jul.  

11. Rigtig god arbejdsdag, vi nåede langt det meste, men desværre ikke alt. Rigtig god stemning blandt 

alle fremmødte. Dog kan enkelte ting forbedres. 

Til næste arbejdsdag udpeges på forhånd min. 2 personer til køkkentjans og min. 2 personer til 

pasning af bør. Herudover ønske om prioriteret rækkefølge ift. arbejdsopgaver, som så deles ud på 

arbejdsdagen.   

12. Spørgsmålet tages op blandt forældregruppen til forældremøde den 10.10.2017. På mødet ridses 

de nuværende regler op, herefter brainstorm ift. konstruktive løsningsforslag (se også punkt 9). 

13. Fællesfront – lektieplan eller mail? Spørgsmålet tages op i lærergruppen.  

14. Tommy melder tilbage fra forældrerådsmøde i Børnehuset: 

• Lone ønsker fremadrettet at hendes kontor i Børnehuset kun gøres rent af et 

bestyrelsesmedlem, Pernille retter retningslinjer til.  

• Egenoprydning ift. lærerværelset, personalet bedes stramme op! 

• Nye krav ift. brandregulativ, videregivet til Nis og Troels.  
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• Ift. fotografering af børnehusets børn, så gøres dette udelukkende med en arbejdstelefon. 

Dog har Trine fået dispensation til at bruge sin egen, men hun sletter altid billeder igen i 

overværelse af en kollega. 

• Ift. Facebook-venskab med forældre/børn, så er dette op til den enkelte medarbejder i 

Børnehuset. Lærerne ønsker det ikke.  

15. Tommy og Anne skal på kursus for nye bestyrelsesmedlemmer, Troels og Lone tager med. Troels 

undersøger mulige datoer melder tilbage.  

16. Fordeling af vagter: 

• Den 11.11.2017: Pernille (10:00-12:00) og Carina (12:00-14:00) 

• Den 20.01.2018: Tommy (10:00-12:00) og Pernille (12:00-14:00) 

• Den 31.03.2018: Anne (10:00-12:00) og Carina (12:00-14:00) 

17. Evt.: 

• Lone fremviser den nye SFO-folder. 

• Kim har søgt om orlov, det bevilliges. Troels sørger for at få udleveret hans nøgle og 

nøglebrik.  

18. Næste møde er onsdag den 11.10.2017 – Tommy skal have kage med. 
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Referatet er den 11.10.2017 godkendt af: 

 

 

 








