
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. maj 2021 

 

Deltagere: Nanna Blume, Nanna Jørgensen, Janni Hansen, Gitte Larsen, Jørgen Voss, Nelly Melballe 
Bonde 

Afbud: Signe Marie Al-Hariri og Pernille Houg 

 

1. Økonomi 
a. Det ser fornuftigt ud. Børnehaven har overbelægning. Det diskuteres, hvordan det 

kan være, at der nu er så mange familie, der tilvælger børnehaven. 
b. Coronatilbygninger har kostet børnehaven meget i form af ombygning og kloak. 

Alligevel gik børnehaven ud af året med et lille overskud på omkring 50.000 kr. 
2. Personale 

a. Eva er kommet tilbage efter sygdom siden november 2020 
b. Sabrina går på Barsel d. 4. juni 2021  
c. Trine kommer tilbage som vikar inde hos Skrubtudserne. 
d. Laura stopper til August. Der er kommet nogle gode ansøgninger ind på jobopslaget. 
e. 54 børn til august. 
f. 60 børn til december 

3. Havedag 
a. Vi diskuterer, hvordan der kan tiltrækkes flest mulige forældre til at melde sig til 

havedagen d. 28.maj da der skal erhverves nyt sand. 
b. Inddelingen af udeareal skal laves permanent. Så i stedet for afskærmningstape vil 

man i stedet bygge hegn af lærketræ. Tilbud fra Tømmerhandlen til 10.000 kr. Det 
kræver en del arbejdsdage fra forældrene. Deadline: August/September 

4. Bestyrelsen 
a. Vi finder en dato inden sommerferien, hvor vi kan diskutere yderligere og koordinere 

en dag, hvor vi får sat hegn op på legepladsen.  
b. Jørgen og Pernilles pladser i bestyrelsen er til valg. Jørgen stopper, når hans periode 

ophører til januar. Jørgen foreslår at invitere Morten Pedersens kollega fra Vor Frue 
kirke, der selv har små børn. Bestyrelsen synes, at det lyder som en god idé. 

5. evt.  
a. Forældre får adgang til garderobe og legepladsen efter sommerferien. 
b. Børnehaven tager på tur med bus, da kommunen har en pulje, hvor det er muligt at 

søge 2 ture pr. halvår.  
c. Personalet har positivt indtryk af aflevering og afhentning, som det har fungeret 

mere effektivt. De eneste ulemper er at pædagogerne er nødt til at forlade stuen, 
når der er afhentninger, og at forældrene ikke rigtig for hilst på hinanden og de 
andre børn. 

d. Vi diskuterer AULA. Asyl børnehaven har ikke tilvalgt det endnu, men det kan de 
godt, hvis det ønskes. Janni ser fordele ved at kunne bruge søgefunktionen til andre 
forældre. Men det koster børnehaven penge. 

e. Dato for næste møde: 17. juni 2021 

 


