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Referat fra bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 22/8 2019 
Kl. 17.30 – 20.00 

 
 
 

Til stede: Henrik, Anesa, Randi, Rikke, Anne-Mette, Hans-Jørgen, Michael, Lonni, Monica, Dennis og Claus 

Afbud: Christian og Anne 

 Gensidige orienteringer fra bestyrelsens medlemmer. 
 

o Orientering vedrørende den pædagogiske tilsynsrapport fra 2018, hvor en forældre har 
bedt bestyrelsen om at sikre sig, at vi i Skovbørnehuset følger behørigt op på rapportens 
opmærksomhedspunkter. Bestyrelsen mener ikke at der er anledning til at gøre mere i den 
sag, men ser i øvrigt frem til at en ny tilsynsrapport udarbejdes. Vi forventer at det bliver 
først i det nye år – men gerne tidligere, da vi er spændte på hvordan vores nye hus og alle 
os der arbejder i det, vil blive beskrevet i den. 

 
o Vi har debatteret på hvilket niveau bestyrelsen kan eller ønsker at blive orienteret i 

forskellige sager, der f.eks. kan handle om klager, ulykker eller lignende. Der er enighed 
om, at det vigtigste er at bestyrelsen overordnet er bekendt med en sag og er informeret 
om at sagen bliver behandlet professionelt. 

 
 Orienteringer fra Henrik 

o Næste skridt i den lange proces med udvidelsen af huset, er arbejdet med af 
genskabe/genfinde vores pædagogiske fundament og praksis i det forandrede og fornyede 
Skovbørnehus.  
Det hele begyndte i januar 17 hvor de første streger til en udbygning blev tegnet. Indtil 
januar 2019 har huset fokuseret på byggeriet og vi har forberedt os på hvordan vi skulle 
organisere os og gjort os mange tanker om hvordan det ville blive at være familie, barn og 
medarbejder i det nye hus. Det har krævet mange kræfter og vi har måtte skubbe andet til 
side. Det sidste halve år har vi været fokuseret på at tage imod de mange nye familier og 
medarbejdere. Alt sammen har det været efter planen. Sidste led i planen handler om 
vores pædagogiske praksis og fundament, som vi vil arbejde med det kommende år. Det 
bliver en blanding af nyt og gammelt. Det gamle består i at genfinde og genskabe vores 
pædagogiske vision og ideologi. Målet er at både ”nye og gamle” medarbejdere tager det 
godt til sig, så det bliver en vigtig del af hver enkeltes praksis. Det nye består i udviklingen 
af vores ÅrsTidsRytme som vi præsenterede for første gang på forældremødet i marts. 
ÅrsTidsRytmen er det, der fremover skal samle os alle – både i Skovbørnehuset og gerne 
også i hjemmene. 
Nu tager vi de første skridt med; 

 Personalemøder med pædagogisk tema. Det første til september hvor vi 
genopdager Steiners teorier og lader os inspirere på ny. 

 Fortsat udviklingsarbejde med ÅrsTidsRytmen. 
 Planlagte/fastlagte stuemøder hvor Henrik deltager med en ”Rød Tråd” funktion. 
 Fem af husets pædagoger, tager på et tre dages uddannelsesforløb i Den ny 

styrkede læreplan. Det er Henriett, Sofie, Helle (Rumpenisse), Pia & Kasper. 
 Vi skal til at arbejde med ny evalueringskultur i efteråret. Denne opgave er en del 

af arbejdet med den ny styrkede læreplan. 
 En februar aften over temaet ”Ægte Leg – hvordan understøtter og nærer 

medarbejderne den bedst? ” Aftenen afholdes for alle medarbejdere i fællesskab 
med Rosenkilde vuggestue og børnehave samt Firkløveren. Oplægsholder er Nanett 
Borre. 

 
Omdrejningspunkterne bliver relationer, samvær og fællesskab børn og voksne, samt de 
vigtige overvejelser om hvordan vi til stadighed hjælper alle børn bedst på vej i deres 
udvikling af at være/blive socialt bevidste, selvstændige og handlekraftige mennesker. 
 

o Vores økonomi har taget et yderligere dyk hen over sommeren, bl.a. fordi en række 
familier uventet er fraflyttet Slagelse. Henrik redegør for de mange forskellige faktorer der 
har gjort, at vi nu står i en dårlig økonomisk situation. 
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 En afskedigelse og et ansættelsesophør har haft en række økonomiske 
konsekvenser. 

 Efterregulering på løn for to medarbejdere. 
 Satsning på medarbejdere i januar bl.a. på baggrund af positive prognoser. 
 Uventede familie fraflytninger. 
 Merudgifter på etableringen, bl.a. til yderligere inventar og arbejdstøj. 

 
Alt i alt står vi til at have et underskud på 300.000 kr. og det er et stort beløb at skulle 
trækkes med i de kommende år. Det vi dog også kan se er, at det almindelige forbrug vi 
må forventes at have, alligevel står meget godt mål med det vi har til rådighed. Vi bliver jo 
heldigvis ikke ved med at skulle udbygge og etablere. Derfor er der også grund til at 
forvente mere ro og forudsigelighed omkring vores økonomi. 
Henrik har nogle muligheder for at indhente en del af beløbet, bl.a. fordi der helt 
ekstraordinært er åbnet op for delvist at få dækket uforudsete udgifter der er opstået i 
forbindelse med langtidssygemeldinger samt afskedigelser.  
 

o Vores Center har bedt os om at stå for et særligt projekt – en opgave, som handler om at 
vi gør vores til, at det bliver muligt for kommunen, at overholde en ny lovgivning om bedre 
fordeling af familier fra belastede boligområder i dagtilbud. 
Vi ved ikke så meget endnu – blot at en del familier, der skal til at have deres barn i 
dagtilbud, vil få tildelt – ikke tilbudt - en plads her hos os. Vores opgave bliver at tage godt 
imod dem, og arbejde for at de bliver tilfredse, selvom vi måske ikke var forældrenes 
første valg. 
Bestyrelsen afventer at få flere detaljer. 

 Evt. 

o Vi er ved at være helt klar med Instagram til alle grupper. Det bliver spændende hvordan 
det kommer til at forløbe. Instagram er nem at bruge. 
Samtidig må vi også erkende, at den administrative del af at kunne bruge instagram med 
tilladelser, sikkerhedsarbejdsgange m.v. er en særdeles arbejdstung opgave. Vi må på sigt 
se om den nødvendige indsats står mål med gevinsten. 
 
 

 

Punkt til næste gang: 

 Hvordan kan vi fortsat arbejde og udvikle vores kostpolitik, så vi (medarbejdere og forældre) kan 
finde fælles holdning omkring sundmad. 

 

Referent 

Anesa 


