
REFERAT BESTYRELSESMØDE 
VEJRUMBRO FRI, 23. JANUAR 2020 
 
TILSTEDE: PETER, MAJA, KIM, GERT, PALLE, SONJA, RIKKE OG SISSEL  
REFERENT: SISSEL 
ORDSTYRER: KIM 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af 

1.1. Dagsorden – Godkendt. 

1.2. Referat fra sidste møder – Godkendt.  

 

2. Meddelelser  

2.1. Peter  

Cirkus uge aktuelt 

Uge 6 sættes trivsel på programmet hele ugen – for både vuggestue, børnehave og skole. Formålet her er 

udover trivsel også at give børnene nogle bedre konfliktredskaber og fremme det positive sprog.  

Vi har en vikar inde for Tomas som har forældreorlov.  

Der er fastelavns arrangement i skolen 21/2. 

2.2. Maja  

Hanne er startet i BH og filur. 

Josefine er stoppet og Rebekka, vil dække timerne i starten. Resten af året vil Adam have timerne.  

Aktuelt er der om formiddagen kun 3 personaler i BH om torsdagen, og fremad vil dette også være 

gældende om ons 

Der er startet 2 nye piger i børnehaven og 1 i vuggestuen. Der er indmeldt yderligere 2 børn.  

2.3. Personale 

Ingen bemærkninger.  

2.4. Bestyrelse  

Ingen bemærkninger.  

 

3. Siden sidst – Intet af notere. 

 

4. Rikke har lidt.  

Rikke fortæller, at nogle forældre – forståeligt nok – har udtrykt, at de gerne vil informeres, når der er 

prisreguleringer. VS og BH følger de kommunale priser, og ved en forglemmelse blev en lille prisstigning i 

forbindelse med årsskiftet ikke udmeldt. Det vil vi opmærksomme på at gøre fremadrettet.  

 

5. Maja har lidt  

Maja præsenterer 2 ideer.  

En som hun kalder ”Fredagsvenner”, hvor tanken er, at der kan komme nogle – evt. 

efterlønnere/pensionister/andre - i BH, VS og FILUR og lave nogle aktiviteter med børnene eller f.eks. lære 

børnene.  

En anden er ”Åben fredag”, som evt. kan indeholde at barslende mødre 1 fredag i mdr. evt. kan mødes i VS/BH –

på den måde kan de mødes med andre og samtidig introduceres de til stedet. 

 



 

6. Økonomiopfølgning v. Sonja  

Regnskabet 2019 slutter i negativ. Ikke helt om håbet da budgettet blev lagt, hvor man sigtede efter et lille 

overskud.  

Budgettet for 2020 er så småt ved at være på plads.  

 

7. Udskiftning af lyskilder  

Er så småt startet og de er udskiftet i 2 klasseværelser – og med stor tilfredshed som følge.  


