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Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. september 2022 
 
1 
Økonomi – kommunens spareproces. 
Børnegården skal spare ca. 142.000 kr. i 2023. Anders vurderer at det burde Bør-
negården kunne holde til. 
Der er dog 2 ukendte faktorer, som vi endnu ikke ved hvordan eller om berøres af 
besparelser. 

• Puljepenge i forhold til Udsatte og sårbare 0-2-årige. Hvor vi årligt t.o.m. 
2022, modtager 571.000 

• Projekt God start ung mor. Her modtager Børnegården årligt t.o.m. 2022, 
200.000 kr. 

Forældrebestyrelsen skriver et høringssvar i forhold til besparelserne.  
Øyvind påtager sig det ansvar. 
 
2 
Struktur/organisering – Status og perspektiver. 
Bestyrelsen er nysgerrige på personalestatus på Storbørn Gruppen. 
Bestyrelsen har et ønske om, at der meldes ud på AULA omkring status for ansæt-
telser. Jeanne fortæller, at der er ansat to pædagoger, der starter d. 1. oktober 
2022. 
Bestyrelsen spørger til billeder i hovedindgangen, af alle de unge vi-
kar/middagshjælpere, så det skaber et overblik for forældre. Samt at der igen kom-
mer billeder af forældrebestyrelsen i hovedindgangen. Det vil skabe mere synlig-
hed. 
 
3 
Madordning – forberedelse til afgørelse hvert 2. år. 
Der er enighed om ikke at pålægge en merudgift til forældrene på 700 kr. i forhold til 
at få madordning. Den fravælges. 
Der er bred enighed om, at køkkenfaciliteterne ikke er indrettet til eller har størrel-
sen til at kunne honorere forberedelse/tilberedning af mad. Alene på mellemafdelin-
gen vil det være op til 66 børn.  
Beløbet tilført til køkkenpersonale modsvarer ikke de faktiske udgifter. Der vil blive 
behov for, at det pædagogiske personale skal varetage arbejdet med tilberedelse, 
servering, oprydning, mm. ved bl.a. sygdom og ferie. Disse personaler er ikke ud-
dannet i forhold til egenkontrol, fødevarehygiejne, mm.   
 
4 
Valghandling 
Valg til forældrebestyrelsen ligger d. 15. november kl. 15.30  
Øyvind laver et opslag der lægges på AULA 
Rasmus vil lave opslag der hænges op i institutionen. 
Bestyrelsen vender tilbage omkring hvem der ønsker genvalg 
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