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Referat af bestyrelsesmøde d. 7. februar 
2019 

Tilstede: Rikke (formand), Rikke personalerep., Malene, Sara, Tim, Jukas (næst-

formand), Nicoline, Anders (leder og sekretær) 

 

Afbud: Karin 

 

Referent: Anders 

  

 
1. Handleplan for brug af Tabulex.  

Hvem laver brugsvideo og lægger på Facebook. 

 

Tim laver en vejledende film for tilmelding til ferier og lignende samt hvordan 

man får selve beskeden direkte på mail i stedet for et link, så man skal logge 

på. 

Link til video hjemmeside, FB og forsiden af Tabulex. 

Velkomstfoldere skal indeholde at der er en FB og video til Tabulex (Jeanne). 

 
2. Gennemgå skriv til Facebook 

Godkende dette og uploade efter møde 

 

Anders gør alle bestyrelsesmedlemmer til administratorer på FB, således de 

kan modtage beskeder. 

Rikke formand lægger en præsentation op på FB. 

 
3. Næste arrangement og ture i Børnegården?  

Hvilket tager vi fat på og hvem vil være tovholder? 

 

 a) Bestyrelsen savner at stuerne i mellemgruppen oftere (fx på ugebasis) går 

på  mindre ture og mindre grupper. Vuggestuen kan. Hvad med at alliere sig 

 med vuggestuen? 

Kan gåturene ligge fast en gang om ugen? 

Struktur for hvem og hvordan de kommer på ture? 

Anders sætter afprøvning i gang omkring ture 1 gang om ugen i mindre 

grupper og ikke nødvendigvis hele afdelingern.  
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 b) Arbejdsdag udendørs d. 24. maj. 

 14-17 – børn er velkomne. 

Derefter spisning. 

 Forældre inviteres mund til mund og på skrift. 

 Bestyrelsesrep. deltager på et p-møde d. 24. april kl. 16.30 ang. præsentati

 on og reklame for arbejdsdag 

  

 c) Ture arrangeret af forældrebestyrelsen udenfor åbningstiden. 

 Forældrebestyrelsen vil tage initiativ til ture udenfor åbningstiden, og skriver 

 på FB at den bakker op om forældreinitiativer til fx ture osv. for børn og for

 ældre i Børnegården udenfor åbningstid. 

 
4. Forældremøder.  

Datoer og handleplan for hvordan vi gør det 

St børn 20. feb. 

Vg 27. feb. 

ml. gr. november 

 

 
5. Evt.  

-Fjerne forældede navne på Tabulex 

 

-Anders tjekker med IT om ændringer på fx hjemmeside kan slå igennem på 

alle platforme. 

 

 

 
 
 


