
Referat d. 09.02.21

Tidspunkt: 19-21.30 
Deltagere: bestyrelsen og ledelsen på Gården
Afbud: 
Kage: 
Ordstyrer: Torben
Referent: Nanna

1. Referat fra sidste møde godkendes og underskrives – udskudt grundet online møde

2. Nyt fra Gården

a. Børnemiljøvurderingen er færdiggjort, svarene ligger på hjemmesiden og kan ses her, hvis 

man skulle have lyst til det.

b. Det årlige tilsyn i børnehaven er ved at bliver forberedt, det er nu Christina, der sammen 

med Lars og Nicolaj er med til det, samt to medlemmer af bestyrelsen. Tilsynet er d. 15/3 

hver år. 

c. Det overvejes, at der igen skal laves et arrangement i samarbejde med skolen, ligesom 

tidligere. Dette arbejdes der videre med.

d. Den store fastelavnsfest er aflyst i år, men der afholdes fastelavn i børnehaven for hver 

gruppe d. 23/2.

e. Godkendelse af hytten fra kommunens side, lader vente på sig, men vi lever med det så 

længe. 

Der skal nyt tag på bygningerne i børnehaven, dette betales af kommunen, og foreløbig er 

der lagt op til, at det skal foregå i sommerferien. Når den endelige plan ligger klar bliver der

planlagt efter det.

f. Generalforsamlingen d. 25/2-21 er udskudt – der kommer en ny dato ud når dette er 

muligt.

g. Der er lavet ny APV – der er kommet nogle enkelte påbud, som er rettet op i samarbejde 

med personalet og arbejdstilsynet. 

h. Coronanyt regler og retningslinjer, d. 07.02-21: 

”Dags-kasserne” med legetøj, som hidtil har været brugt, må ikke længere benyttes. Alt skal

sprittes af.

i. Opdeling af børn og voksne: 

Blå gruppe: Lars, Birgitte, Louise, Silje (studerende).

Gul gruppe: Nanna, Kristina og Lea. 



Rød gruppe: Christian, Chris, Anne-Mette, Pia (stopper til maj). 

SFO: Mette er som udgangspunkt alene da der kun er 12 børn tilmeldt og sjældent er alle 

tilstede samtidigt. Fordelingen af voksne i grupperne er fast frem til maj.

3. Nyt fra bestyrelsen

a. Vores skildpadder har fået nyt hjem i Haunstrup zoo

4. Økonomi

a. Budgettet er gennemgået, der er højere udgifter på nogle områder, hvilket er en naturlig 

konsekvens af det seneste år med Corona. 

5. Kommende arrangementer: 

Alle arrangementer er foreløbig udskudt.

6. Datoer for bestyrelsesmøder

02.03.21 kl. 19

7. evt.
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