
Referat af intuitionsbestyrelsesmøde i vuggestuen Fjordløkken, d. 11. juni 2018 

 

Mødedeltagere:  Anne Møller Dirksen, Pernille Schultz Thimsen, Maria Klingenberg Frehr, 

medarbejderrepræsentant Herdis Thomassen og institutionsleder Marianne Klit Nielsen 

 

Afbud: Dana Maria Cammuch og Isabelle Møller Jørgensen 

 

Referent: Maria Klingenberg Frehr 

 

1. Økonomi og status på børnetal 

Økonomien er i god balance. Der er på nuværende tidspunkt 45 børn i vuggestuen,  i år er den normeret til 

42 børn. Der er flere børn er har behov for udvidet åbningstid, derfor er Lotte sat op i tid. 

Der er indkøbt markiser til vinduerne ud fra gul stue, pga. varme og kraftig sol.   

Røgalarmen gik en nat pga. strømsvigt, derefter brugt penge på teknikker til at tage sig af problemstillingen. 

 

2. orientering fra vuggestuen 

Personalenyt: 

Susan er ansat i juni og juli mdr.  

Nicky er i virksomhedspraktik indtil  28. juni.  

Solvej, der tidligere har været ansat som pædagog i huset, er i arbejdsprøvning 3 x 2,5 time ugentligt indtil 

1. oktober, men kan muligvis øges i timeantal. Hun laver praktiske og administrative opgaver. 

Ditte er forlænget indtil 31. august.  

Simone er forlænget nu her en mdr. efter praktikken er afsluttet. 

Der har været ansættelsessamtaler til fast pædagogstilling onsdag d. 13. juni. Dana og Isabelle er med som 

repræsentanter fra institutionsbestyrelsen.    

 

Aktiviteter: 

Marianne og Herdis fortæller om emnet ”Grønne spirer”, hvor hver enkelt stue har været på legepladsen. 

Her deltog børnene i  særlige tilrettelagte aktiviteter med sanselige oplevelser. Desuden har rød stue været 

på ture i skoven. Vuggestuen har i juni mdr. to ladcykler de kan tage på tur med.  

Den sidste tid har flere børn været på tur bl.a. til Det Sønderjyske Fælledyrskue og Posekær festival.  

 



 

Andet: 

Der er mange børn der er i vuggestue hen over sommerferien, flere end vanlig, der skal derfor være flere 

ansatte på arbejde. 

Desværre er der mange forældre der ikke melder tilbage om deres børn kommer i ugerne hen over 

sommeren, dette er et stort problem, det giver udfordringer i forhold til planlægning og afholdelse af 

personalets ferier. Personalet bruger derfor mange timer på at rykke forældre og holde styr på hvem der 

mangler at svare, det er timer der går fra børnene! 

Der har lige været det årlige inspektion af legepladsen. Der er intet farligt eller uforsvarligt, legepladsen er 

godkendt.  

Rotten der er set på legepladsen er stadig ikke fanget. Der er sat ind fra kommunen for at fange den, 

samtidig med at der stadig sidder personale og holder opsyn med barnevogne og krybberne mens børnene 

sover. Der er derudover tegnet en forsikring ved Mortalin. De kommer og føger op på problemet samt på 

forbyggende besøg, prisen er 3000 kr pr. år.  

Diætist Malene Iskov kommer med lidt nyt inspiration til personaleaften i august. Lotte er i gang med at 

lave en ny menu oversigt. 

Der er rundvisning og dialogmøde i vuggestuen d. 28. juni med politikere, direktør og chefer fra Børn og 

Skole. Marianne deltager. 

Sundopvækst høring i august. 

Der er kommet nyt lønsystem så Marianne og Mette har været på kursus.  

FDDB flytter i andre lokaler, da de har fået solgt det hus de indtil nu har haft kontor i. 

Der er snart første spadestik ved Naldtanglejren. 

Stuemøder afholdes om aftenen, tidligere i frokostpausen, men pga. mange små børn er det ikke muligt.  

En til to personer fra personalet kommer på et kursusforløb af to dage x 3 i motorik. 

Fysioterapeut Anne Thomalla kommer en personaleaften. 

Velkomstbrev til nye forældre/børn kommer fremover på E-boks. 

Pædagogisk tilsyn den 26. juni: 

Varer ca. 2,5 time, ser vuggestuen og børnenes hverdag. 

 

3. Ny Dagtilbudslov:  

Orientering og gennemgang af ny dagstilbudslov gælder fra 1. juli 2018. Forældre skal inddrages i 

pædagogiske lærerplaner. Læreplanen skal være færdig om 2 år. 

 

 



 

4. Planlægning: 

Åbent hus – ny dato: 

Dette er ikke nødvendigt pt. da der vuggestuen ikke har pladser. 

 

Generalforsamling den 27. september: 

Der planlægges med at vi, lige som sidste år, afholder generalforsamling og efterfølgende går ud på stuerne 

og snakker om børnenes hverdag.  

Vi vil gerne høre Poul Kylling om han igen i år vil komme og være dirigent. 

 

Vuggestuens 30 års fødselsdag: 

Afholdes d. 7. september fra kl. 14-15.30. Ved Posekær festival var der nogle sjove klovne som børnene fra 

vuggestuen var meget optaget af. Marianne har derfor forhørt sig om de har mulighed for at komme og 

hvad prisen er. En anden mulighed er en lift der opsættes på legepladsen for vuggestuebørnene, Marianne 

er i dialog mednaturvejleder Lars der har liften. 

Efter der er fældet et træ på legepladsen, står nu stammen tilbage. I anledningen af vuggestuens 30 års 

fødselsdagen har vi snakket om at få en trækunster ud, som kan lave en figur som børnene vil kunne 

inddrage i leg fremover. Prisen er 5000 kr. 

Bedsteforældre dag d. 31. august. Invitationer til begge arrangementer skal sendes ud i godt tid samt 

opslag i vindfanget.  

 

5. Evaluering: 

”Vi lærer sprog”: 

Positive tilbagemeldinger, synes det giver meget til børnenes sprog. Materialet videreføres og anvendes 

igen på pædagogernes egne metoder, men med inspiration fra dette forløb. 

Arbejdsdagen:  

Personalet mangler at være deltagende i eftermiddagen, evt. kan det gå på runde så ikke alt personale er 

med. Årsagen til personalet ikke deltager er arbejdstimerne der senere hen skal afvikles igen. 

Arbejdsredskaber skal fremover medbringes af forældre ud fra hvilke opgaver man har meldt sig til, da der 

ikke er redskaber nok eller der ikke har været tid til at klargøre redskaberne til formålet.  

 

 

 



 

6. Referent til næste IB møde: Anne 

 

7. Eventuelt: 

Fremover vil der være et punkt på institutionsbestyrelsens dagsorden der hedder ”nyt fra bestyrelsen”, 

hvilket hele tiden har været muligt, men som selvstændig punkt tydeliggør, at bestyrelsesmedlemmerne 

kan byde ind med emner til dagsordenen. 

 

 


