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Referat af bestyrelsesmøde d. 11. marts 2021
Deltagere
Bestyrelsesformand og stifter
Næstformand
Bestyrelsesmedlem og stifter
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Bestyrelsesmedlem – forældrevalgt
Leder
Souschef
Medarbejderrep.
Suppleant – forældrevalgt

Navn
Henrik L. H. Wiingreen (HLHW)
Maria Krogh Mortensen (MKM)
Søren Kristiansen (SK)
Maria Thulesen Koordt (MTK)
Lotte Bjerre Thygesen (LBT)
Ann Grimstrup Nordholt (AGN)
Christina Most Christensen (CMC)
Michael Bonde-Littau (MBL)
Helle Schmidt (HS)

Sted:

Bullerup private Børnehave, Mølledammen 12, 5320 Agedrup

Tidspunkt:

17.00 – 20.00

Afbud:

Søren

Senest valgt
2018
2019
2018
2020
2020
2020

2019

Dagsorden:
Pkt.
1.

Emne
Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Henrik
Referent: Lotte

Deadline

Ansvarlig

2.

Godkendelse af referater – referat fra bestyrelsesmøde d. 11.
februar 2021.
Referat af møde d. 8. december 2020: godkendt
Referat af møde d. 11. februar 2021: godkendt

3.

Orientering fra institutionens daglige leder
Stor anerkendelse til personalet for at håndtere coronaen så
flot og altid være positive overfor de tiltag som løbende bliver
præsenteret.
ICDP – undervisning af Michel. Christina har tidligere arbejdet
med ICDP. – Det virker og det er nemt at gå til. Og personalet
har taget positivt imod det hele.
Lidt bagud på sprogarbejde. Helle sprogvurderer alle børn
(trådt i kraft pr. 1/3-21). Vurdering foretages ved ca. 3,5 år og i
uglegruppen.
Christina vil gerne have sprogprogrammet ”Sprogklar”, og at
alle medarbejdere får kurset. Det kan blive aktuelt efter
sommerferien og evt. blive igangsat i starten af 2022.
Ambitionen er, at børn skal forlade BpB med et ”stort” sprog.

CMC

4.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten
Oprydning af legeplads er sat i gang. Der er fjernet et læs og
der ligger et nyt læs klar.

HS
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5.

Kort status på Økonomi v/Henrik
Gennemgang af budget ved Henrik. Vi afventer
økonomiopfølgning fra LDD, som kommer i begyndelsen af
april, så tallene kan sammenholdes.

HLHW

6.

Drøftelse af muligheder for overenskomst i BpB på
pædagogområdet – v/Henrik
Det er besluttet, at vi gerne vil gå i gang med processen for,
hvordan vi kan tiltræde LDD’s overenskomst på et tidspunkt.
Der skal laves en plan for hvordan det skal gøres.

HLHW

7.

Orientering (lukket punkt) v/Henrik

HLHW

8.

Valg til bestyrelsen 2021 – v/Henrik
Christina sætter processen i gang. Valget skal være d. 22. april
2021.

HLHW

9.

Evaluering af ny maddag – v/Henrik

HLHW

Der er en medarbejder, som har samlet evaluering ind
omkring maddagen. Det har sat gang i forskellige
refleksioner, om hvad børn spiser.
Pga. arbejdet med ”Mig og mit kostume” har maddagen i
januar og februar stået på rugbrødsmadder, - og børnene
har spist virkelig meget rugbrød.
Anbefalinger til forældrene om hvad der skal puttes i
madpakken. Begræns sukker i frokostmadpakken.
Punktet tages op igen om et par måneder.
10.

Færdiggørelse af vuggestuens legeplads

– v/ledelsen

CMC + MBL

Hængepartier på legepladsen: - der mangler bl.a. at blive
lagt fliser. Der er en pæl fra solsejlet som står skævt.
Almindelig klargøring af legepladsen.
Der inviteres til arbejdsdag.
Der indhentes tilbud på lægning af fliser.
11.

Cykelbanen på BH’s legeplads v/Maria M.

MKM

Helle og Maria har snakket om at udvide cykelbanen og
lave en lille overdækning til cykler mv., hvor disse kan
parkeres, så ”garagen” i multihuset, kan bruges til noget
andet f.eks. at spise madpakker i ly for sol, regn mv.
Tilbud indhentes inden næste møde, da det er akut med
at få løst mudderpølen, som er ved cykelbanen.
12.

Status på hjemmeside – v/Lotte og Christina

LBT og CMC

Christina og Lotte har lavet rettelser til hjemmesiden. Der
bliver lavet et komplet rettelsesdokument.
Der skal indhentes samtykkeerklæringer fra alle forældre
ift. om der må vises billeder af børnene på den nye
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hjemmeside. Rettelser sendes først, når der er indhentet
samtykkeerklæringer, så der ikke skal laves nye rettelser
ift. hvilke billeder der må vises på hjemmesiden.
13.

Kommunikation og IT - v/Henrik

HLHW

Der er skiftet telefoner og købt en ny personalecomputer.
Forslag om at der blandt personalet udpeges en facebook
ansvarlig.
Forslag om at fildele i Teams til opbevaring af dokumenter
fra bl.a. bestyrelsesarbejde.
14.

Eventuelt

Adgangskontrolsystem.
Ansøgning til Kompans play more pulje om midler til en
forhindringsbane.
Bord- bænkesæt.
15.

Næste møde: 22. april kl. 17.00 – bestyrelsesvalg med
konstituering

Referat til godkendelse udsendes senest:
Dagsorden for næste møde udsendes senest:
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