
Referat af bestyrelsesmøde d 16/1-2017 

 

 Deltagere: Vibeke Bak (Nygården) Johnny Olsen (Nygården) Lisa Olsen (Vejsgården) Tanja Vig 

(Vejsgården) Kitt Kolster (Vejsgården) Anne Søndergaard (ledelsesrep. Nygården) Bettie Stone 

(ledelsesrep. Vejsgården) ulla Buch (personalerep. 0mrådet) Fraværende Gitte (Fællesleder) 

 

 Referatposten går på tur mellem forældrene. 

 

 Datoer for møder resten af året. 

Tirsdag d 25/4 – 2017 i Vejsgården 

Onsdag d 23/8 – 2017 i Nygården 

Torsdag d 12/10 2017 i Vejsgården  

Mandag d 6/11 2017 i Nygården (konstituering)  

Alle møder ligger fra kl 19.00 til 21.00 

 

 Der er taget hånd om forældrehenvendelserne og vi lufter mere ud i krybberummet. 

 

 Frugtordning. 

Bestyrelsen har besluttet at vente med at tage stilling til om frugtordningen skal forsætte, indtil 

efter betalings fristen d 20 januar. Vi tager dette op til næste møde igen. 

 

 Pædagogisk tilsyn har været på besøg i Nygården og der blev lavet KIDS. Dette var en stor succes og 

vi glæder os til besøg i Vejsgården som starter op d 17/1 2017 hvor der ligeledes vil blive lavet KIDS. 

 

 Der vil i nærmeste fremtid være førstehjælp for storgrupperne. 

 

 Bettie starter på seminar om onsdagen hvor hun skal vider uddanne sig inden for ledelse. 

 

 Gitte og Bettie tager på kursus ophold på Kreta, sammen med en masse andre ledere fra hele 

Danmark, i uge 20. 

 

 Forældreårshjul  

 

D 3/3 tager alt personalet til Kobæk på personale weekend. Her skal de arbejde en masse. Så denne 

dag har børnegårdene behov for tidlig hentning og forældrehjælp til pasning af de tilbageværende 

børn. Der kommer opslag og sedler ud. 

 

 Sommerferie sammenlægning bliver i ugerne 28/29/30. Personalet appellerer til hurtig 

tilbagemelding af sommerferie af hensyn til planlægningen. Udmelding af hvilken gård der holder 

sommer åbent kommer senere. 

 

 Buget møde for Gitte d 19/1-2017 Vi har haft 80.000 kr i hver gård som er blevet brugt på 

opgradering af lejetøj og møbler hen over efteråret. 



 

 Pædagogerne skal til at blande lærerplanstemaer lidt mere og der har været personaler på kursus 

for at arbejde med dette. 

 

 Evt. 

 

Slagelse kommune har et nyt tiltag i sundhedsplejeske ordningen og tilbyder derfor et besøg til 

børn når de er tre år. Dette handler om at forebygge fedme og fremme trivsel, sprog, motorik og 

overgang til børnehave. Sundhedsplejerskerne har modtaget en pose penge fra kommunen som så 

gør at de kan prioritere 3 års besøg 

 

 Dagbøger 

Stuerne skriver og ligger billeder op af de ting som de gerne vil fremhæve fra dagens forløb. Dette 

er meget forskelligt fra stue til stue hvor meget tid personalet bruger på det. Men personalet taler 

sammen om hvilke ting der skal i dagbøgerne. 

 

 

Referent Tanja Vig. 


