
Bestyrelsesmøde 19. maj 2020 kl. 18.30 
 

 

Referat: 
 

Vi hører, at I er glade for udeliv, at jeres børn trives med det og at I ønsker vi fortsætter med det. 

Bestyrelsen er positive overfor den måde vi har håndteret delvis genåbning på. Det er dejligt når der 

bliver lagt billeder på Tabulex og fortalt lidt om dagens oplevelser, det giver mulighed for samtaler 

i hjemmene.  

 

Efter pinse nedlægger vi vinkezonen og vi melder ud at I kan aflevere og hente nærmere husene, 

børn og forældre til den nye vuggestue skal også ind af den store låge og ned til det nye hus efter 

pinse, måske at Jordbærhuset beholder aflevering og afhentning ved lågen, det taler vi om på 

personalemøde næste tirsdag. 

 

Maj-Britt(pædagog)foreslår at forældre kan sende en SMS ved 
afhentning i stedet for at ringe, det vil forstyrre børnene mindre, 
pædagogerne kan melde det ud til forældrene.  
 

Vi var rundt og se på matriklen og inde og kigge i den nye bygning.  

 

Vi blev enige om at aflyse sommerfesten d. 12. Juni. Husene byder måske på en kop kaffe i juni, 

husvis inden sommerferien. Vi overvejer et eftermiddagsarrangement i september som erstatning 

for sommerfest.  

 

Vi har fået tilskud til bedre normering i 2020, hvilket betyder at Nicolai er forlænget resten af året.  

Maj-Britt går på barsel til sommerferien, vi søger barselsvikar og vi skal have fundet ny 

medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. 

 

Det er politisk besluttet at byggeriet skal fortsætte i Firkløveren, hvilket betyder at pavillonerne skal 

rives ned til vinter og at der skal bygges videre på den nye bygning. Mere info kommer når Jette 

kender tidsplanen og der bliver nedsat et byggeudvalg efter sommerferien. 

Ida træder ud af bestyrelsen, da Anna skal i skole.  

 

På næste bestyrelsesmøde i august skal der vælges ny formand. 

Næste møde - Jette foreslår tirsdag d. 18.august, hvis alle har holdt sommerferie der? 

 


