
 

 

 

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

Referat d. 24/10-19 

Tilstede: Sara, Rikke, Tim, Nicoline, Malene, Rikke M, Anders 

 
Afbud: Karin og Jukas 

-------------------------------------- 

 
1. Halloween fest 

Der er styr på aftalerne. 
 

2. Arbejdsdag 9. november 10-13 

Hvor langt er forberedelserne? Mangler der noget? Skabe fokus hos forældre 

om arbejdsdag. 
 
Nicoline har styr på det.  
Samme opskrift som sidst med en tavle i indgangen. 

Anders kan ikke deltage pga. planlagt operation.  
Jeanne deltager som nøglebærer. 
 
Nicoline tilpasser invitation ift. pasning af børn ved Sara (Rikke som back 

up). 
Pasning er kun for de, der vil deltage, men ikke har pasningsmulighed 
 
Træpaneler og garderober vaskes af som back up, hvis der er flere tilmeldte 

end opgaver. 
 
Frokost aftales med Anders omkring bestilling/betaling. 
 

3. Forældremøde, bestyrelsens rolle? Interaktion? 

Tidligere på året snakkede vi om at lave indslag til forældremøder.  

Næste møde er i mellemgruppen til november.  

Forslag til model laves til oktobermødet (Rikke og Jukas).  

Tanker om oplæg 5-7 min sælge rolle i bestyrelsen. 

 

Forslag til model ikke færdig. 

Kort oplæg på mellemgruppens forældremøde ift. valg til bestyrelsen (se pkt. 

vedr. valg). 

 

4. Nyhedsbrev? 

Tidligere på året har bestyrelsen vendt idéen om et nyhedsbrev. Er dette 
stadig aktuelt? Vil det hjælpe på synlighed eller blive opfattet som spam 
Forslag opsummering af arrangementer. En gang i kvartalet 

Bestyrelsen tænke over indhold til næste møde  
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Skal det gå på skift(?)  

 
Udsat. 

 
5. Forældrecafé med temadag. 14-15.30 Emner? 

Hvordan gik det. 
 
Der var desværre ingen deltagere. 
Måske fordi dato var samtidig med skt. Mikkels Nat. 

 
Vi fortsætter model inden vi evt. laver om i modellen. 
 

Næste café er sidste fredag i november kl. 14.00-15.30 
 

6. Info om Budgetmøde som Tim deltog i. 

 
Tim synes, at det er var godt at møde andre fra andre områder. 

Svært at tage stilling til det (administrative) oplæg – ikke konkret, men der 
blev produceret kommentarer/input til politikerne fra gruppen, Tim sad i. 

 
7. Kagesalg (Karin) 

 

Udsat pga. af afbud. 

 

8. Økonomi og personalesituationen 

 

2 medarbejdere (ud af 26) har søgt nye udfordringer, heraf 1 der går på pen-

sion. 1 af medarbejderne er der lavet en gensidig fratrædelsesaftale med til 

afslutning i januar 2020. Denne vikardækkes i fornødent omfang året ud. 

 

Det koster knap 2 mdr. løn i feriepenge pr. medarbejder ved en opsigelse. 

Det har indflydelse på økonomien, da det er 2019-budgettet, der skal afholde 

udgiften vedr. opsigelser før 1. januar 2020.  

Hertil kommer, at der skal vikardækkes for opsigelserne. Der er således en 

dobbelt lønudgift i forbindelse med at dække ind for de ”manglende” medar-

bejdere.  

Der er desuden en langtidssygemelding (start sept.), hvor der først er refusi-

on efter 4 ugers sygemelding, og hvor der samtidig skal dækkes ind med en 

medarbejder, før modtagelse af refusion (som er lavere end den faktuelle 

udgift). 

 

Det er i budgettet for 2019 (og i alle år) en forudsætning, at gennemsnittet af 

antal børn gennem året som minimum balancerer ift. det oprindelige udmeld-

te budget på 97 bh børn og 24 vg børn. 
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I 2019 er det første gang i 5 år, at Børnegården på nuværende tidspunkt ikke 

helt har modtaget børn til at få opfyldt normeringen. Det handler bl.a. om, at 

det samlede antal af børn i Slagelse By har været under det udmeldte bud-

get. 

Der kan ikke henvises til et fald i søgningen til Børnegården, da øvrige insti-

tutioner ligeledes er udfordret på gennemsnittet af antal børnehavebørn ift. 

budgettildelingen. 

  

Anders forventer, at Børnegården vil gå ud med et underskud på under 

100.000,- i 2019.  

Dette forventes indhentet i 2020 indenfor den nuværende kendte ramme.  

 

9. Planlægge valg til bestyrelsen 21. november 

 

Malene og Jukas er på valg. 

 

Malene ønsker ikke genvalg. 

 

Jukas ønsker genvalg. 

 

Sara og Jukas tager imod ved forældremøde i mellemgruppen ved indgan-

gen ift. at gøre opmærksom på kommende valg. 

Jukas og Rikke laver oplæg 5-7 min i starten af forældremødet på mellem-

gruppens forældremøde. 

 

Tim laver skriftligt oplæg om bestyrelsen vha. flyers, FB og arbejdsdag 

 

Valg er i tidsrummet 16.00 – 16.15 

Rikke, Nicoline, Tim deltager (muligvis også Sara) 

 

10. Drøftelse om hvordan vi som bestyrelse vil arbejde med de givne prin-

cipper fastlagt af kommunen i dagtilbuddene.  

 

Udsat 

 


