
 

 

 

Oehlenschlægersgade 7, 4200 Slagelse, tlf.: 58 52 29 79 
bornegarden@slagelse.dk www.bornegarden.dk 

Referat bestyrelsesmøde d. 9. maj 2019 

Tilstede: 
Rikke, Tim, Nicoline, Karin, Malene, Jukas, Kamilla (suppl. for Rikke) og Anders 
 
Afbud: Sara 
 

1. Opfølgning af punkter fra sidste møde 

 

a) Ture ud af huset. Er det iværksat? 
Karin har lavet liste med muligheder til forældre-børneture udenfor åbningsti-
den. 
Liste med muligheder forældre-ture lægges op på Facebookgruppen (Børne-
gården i Slagelse) 
 
Tim undersøger ZBC kokkeskole mhp. at børnehaven – evt. kun storbørns-
gruppen. 
Husk Tidsrum – antal børn – indhold - formål. 
 
b) Tur i børnegrupperne, fungerer det stadig?  
Ja, nogen af stuerne er bedre end andre.  
Anders (leder) kan få øje på muligheden for, at de mindre ture kan blive en 
del af kulturen. 
 
c) IPad-dag i storbørnsgruppen 
Forskellige holdninger for og imod i bestyrelsen. 
Ingen beslutninger. 
Punktet kan tages op senere. 
 

2. Arbejdsdag i praksis – Opsamling på personale møde, dato for ar-

bejdsdag rykkes? Hvor langt er vi med arrangementet? 

Indkomne opgaver opdeles i zoner, som forældrene kan melde sig på op til 

dagen (skrive sig på en tavle). 

Tim laver opslag og samarbejder med kontoret om den praktiske planlæg-

ning. 

Der mangler at blive taget stilling til hvilken mad og hvem der står for den. 

Mad og drikke. 

En mulighed for at gøre det nemt, er at bestille udefra 

Ny dato: 21. juni kl. 14-17. 

 
3. Kort opsamling om møde på Musholm. 

Slides sendes med referat (er udsendt i separat mail) 
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Dagsinstitutionslederne har et netværk med faste møder. For Børnegården 
er det 8 institutioner.  
Rikke forperson står for forsøg på at etablere et bestyrelsesnetværk ud fra 
ledernetværket. 
Anders sender mailadresser. 
 

4. Evt. (Da det er lang tid siden vi har været samlet, vil der her blive samlet 

op på hvad der er sket og hvad der rør på sig siden sidst vi sås).  

 Malene spørger til om introduktion til vikarernes Marte Meo tilgang kan for
 bedres. Jukas peger på, at det er begrænset hvad man kan forvente af (ofte) 
 unge u-uddannede vikarer.  
 Anders er med på at det skal være i fokus – det er det i forvejen. 
 Det er de faste pædagoger på stuen, der skal forestå sidemandsoplæringen 
 – introduktion forud for 1. vagt lignende gør det ikke alene. 
 Anders lægger op til at bestyrelse italesætter bestyrelsens mulighed for at 
 spørge ind til en "ikke-Marte Meo tilgang". 
 Jukas beder om konkrete eksempler på mangler. 
 
 
 Områder bestyrelsen gerne vil arbejde med: 
  
 Synlighed (bestyrelsesrepræsentanterne) 
 Tabulex 
 Arrangementer 
 Samarbejde 
 Skæld ikke ud - politik 
 


