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REFERAT AF MØDE TORSDAG D. 3. september 2020 

 
Deltagere: Anders (ref.) Jukas, Rikke, Rikke og Nicoline 

 
Afbud: Tim 
 
• Møde d. 22 oktober 2020 vedrørende valg til bestyrelsen (start novem-

ber) 

 Tim, Rikke og Jukas er på valg. 
Input: at lægge valget i forlængelse af et forældremøde. 
Udfordring: Der er ikke forældremøder i hele institutionen samme dag. 

Input: Infodage hvor best. medlemmer informerer om valg om eftermiddagen 
ved afhentning, fx 2 dage. 
Alle tænker over form til d. 22. oktober 

 
• Status på refusion af Coronaudgifter i Børnegården 

I Slagelse Kommune er der ydet 16 mio. i tilskud. Der er indkommet ønsker 
om refusion på over 25 mio. 
Vi er blevet bedt om at registrere udgifter til ekstra rengøring, hygiejne og 

rengøringsartikler, ekstra personaler, div. pavilloner o. lign. siden marts. Vær-
nemidlerne er siden april konteret centralt. 
Ved nylig indberetning for perioden frem til 30. juni var spørgsmålet: hvad har 
I haft af ekstra udgifter minus mindre udgifter? 

Efter resultatet på de 25 mio. har kommunaldirektør og økonomichef sendt 
en kort mail, hvor vi opfordres til at genoverveje om (dele af) udgifterne kan 
indeholdes i det udmeldte budget for året. Det er ikke et krav, men opfor-
dring. 
Der henvises til, at man via sammenligning af de månedlige forbrugsprocen-

ter ser en tendens til at disse er lavere end de seneste 2 år på samme tid. 
Der vil derudover politisk være et misforhold mellem besparelser i det sam-
lede kommende kommunale budget for 2021-24 grundet det højere ønske 
om refusion kontra statstilskud, hvis afdelingerne samtidig har et markant 

mindreforbrug ved årskiftet. 
Børnegården har derfor revurderet og nedskrevet anmodning om refusion. 
 

• Status på procedurer ved aflevering og afhentning 

 Fokus på hygiejne. 
 Vask af hænder er vigtigt, men oplevelse af at forældre ”sløser” 

Desinficering af madpakker hænger også – vigtigt at børnene sætter ind i kø-
leskabet – så kan de også finde den selv 

90% er gode til at skrive hentetider – vi skal have de sidste med. 
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• Status på personalesammensætning 

Mette (pædagog) er ansat til Lærkestuen 7. sept. Tine (pædagog) er ansat til 
Spurvestuen 1. oktober. Carina W. (pædagogisk Assistent) er ansat til Spur-
vestuen 1. oktober. Mariane (adm. medarbejder) er ansat til kontoret 1. sep-
tember. Megan fra Lærkestuen opstarter en udestue i løbet af september. 

 
• Vi oplever en markant stigning af børn i børnehavebørn, der slår, spyt-

ter, sparker voksne (personalet). 

 Drøftelse af muligheder. Handler om dannelse (opdragelse) i hjemmet der 

mangler (værdier, der ikke er videregivet). Er forældre fortrolige ved at lære 
børnene at forældrene stiller krav og fastholder dem? 
Der er lavet aftale med en socialrådgiver, der har efteruddannelse som ”Fa-
milie Coach”. Starter 1. oktober. Form ikke på plads endnu. 

 Forslag om at præsentere familie coach på forældremøder. 
 
• Eventuelt 

Ikke noget 


