
Bestyrelsesmøde 30. august 2021 

 

Deltagere: Signe Marie Al-Hariri, Nanna Uhrbrand Blume, Nanna Jørgensen, Janni Hansen, Pernille 
Houg, Jørgen Voss og Nelly Bonde 

Afbud:  Gitte Larsen   

 

Dagsorden: 

1. Økonomi 
a. Vi har en sygemelding der trækker nogle udbetalinger. Det ser dog okay ud med 

økonomi, da der er mange børn indskrevet. 55 børn er nu indskrevet. Vi kommer op 
på 60 børn til december 

b. En medarbejder sygemeldes fra november og en måned frem pga. operation for grå 
stær. 

i. Der er lige blevet ansat en ny rengøringsdame på Røsnæs Friskole. Hende 
forsøger vi at kontakte og høre, om hun kunne være interesseret i at 
vikariere. 

2. Høring budget 2022 
a. Budgettet er det samme. Der er ikke noget, der springer i øjnene. Der er ikke nogen 

signifikante nedslagspunkter. Så Asyl børnehaven har ikke indgivet noget til 
høringssvaret. 

3. Personale, herunder ny leder 
a. Opslaget er i Børn & Unge og Ugeavisen, men det har ikke givet nogle henvendelser 

endnu. 
b. Ansøgningsfrist 17. september. Ansættelse fra d. 1. december. Samtaler i uge 39. Af 

medarbejderrepræsentanter tænker Nelly, Anette souschef, og Jeanne som er AMR.  
c. BUPL har også på deres digitale medier. 
d. Pernille slår den op på jobnet og kigger efter andre gratis muligheder. 
e. Personalet har taget det okay. Det var lidt et chok for dem, men de kan godt forstå 

det. 
f. Vikarer er ansat: Josefine og Emilie. En sygemeldt medarbejders operation er blevet 

udskudt yderligere. 
g. Mandlig studerende, Christian, i 7 uger i efteråret. Bente og Sandra bliver vejledere.  
h. Mand i jobafklaring, Kristoffer, kommer i 13 uger. 
i. Flexjobber til at spritte af i 2 timer om ugen. 

4. Havedag 3. september 
a. 17 børn er tilmeldt. Dertilhørende forældre (34 voksne) og søskende. + 10 

personaler. 
b. Indkøb: Nanna Blume står for det 
c. Grill. Signe har en grill som er 100% halal. 

Evt. 

3 busture i løbet af efterår er i kalenderen. 

Pantpenge: 2.000. Personalet høres, hvad de kunne forestille sig. 


