
Referat fra Institutionsbestyrelsesmøde, den 18 april 2018 

I Vuggestuen Fjordløkken kl 19-21. 

 

Mødedeltagere: Maria Klingenberg Frehr, Isabella Møller Jørgensen, medarbejderrepræsentant 

Herdis Thomassen, Institutionsleder Marianne Klit Nielsen og Pernille Schultz Thimsen. 

Afbud: Anne Møller Dirksen, Lene Cathrine Tourlin Kolte og Dana Maria Cammuch. 

Referent – Pernille  

 

Dagsordenen: 

1. Økonomi og status på børnetal 

Økonomien ser rigtig god ud. Derfor skal der foretages enkelte forbedringer i 

vuggestuen for eksempel et nyt hegn, da højden af hegnet forsvinder på 

grund af bevoksning – Marianne henvender sig til firmaet, som sidste år satte 

ekstra hegn op ud mod offentlig gangsti. Desuden købes der markiser til gul 

stue, da de stort set er generet af solen hele dagen i sommerhalvåret. 

Status på børnetallet går op og ned. På nuværende tidspunkt siger tallene 38 

-39 børn.  

Vuggestuen har 2 børn på venteliste til maj. Børnene og deres forældre vil 

aflægge huset et besøg inden længe. 

  

2. Orientering ved evt. kommende lockout. 

På nuværende tidspunkt er forhandlingerne forlænget med 2 uger. 

Marianne orienterer os om reglerne og om hvordan vi skal forholde os, hvis 

en lockout gør sin entré.  

Marianne har ferie i den kommende uge og Mette er hendes stedfortræder. 

Mette er informeret og sat ind i situationen.   

Bestyrelsen har drøftet reglerne.  

  

3. Orientering fra vuggestuen. 

Personalenyt: 

Der er ansat 2 nye pædagogmedhjælper i Vuggestuen Fjordløkken.  

Der var MANGE ansøger til stillingerne - vi mener det er de rigtige folk der er 

valgt til huset. 



Solvej, der er i virksomhedspraktik er blevet forlænget med yderligere 3 

måneder.  

Aktiviteter: 

Vuggestuen har afsluttet aktiviteten ”Vi lærer sprog” og er i gang med 

”Forskningens døgn”. Der vil der være en udflugt ud af huset for de større 

børn i den kommende uge.  

Andet: 

Vuggestuen er blevet gjort opmærksom på der er set rotter i området. Teknik 

og miljø er kontaktet. Skadedyrsbekæmpelsen har været på besøg i 

vuggestuen af flere omgange for at gennemsøge området. Blandt andet har 

der været opstillet flere rottefælder og videoovervågning på legepladsen. Der 

formodes, at det ikke er rotter på besøg på vuggestuens udeareal, men 

derimod mosegrise.   

 

4. Ansættelsesudvalg.  

Der skal ansættes en ny pædagog. 

Udvalget er sat: Anne Møller Dirksen og Maria Klingenberg Frehr.  

 

5. Planlægning for 2018 – sæt X i kalenderen   

Arbejdsdag i vuggestuen fredag d. 1 juni.   

Vi håber på så mange som muligt kan deltage denne hyggelige dag, hvor vi 

også vil få mulighed for at smage på Lottes gode mad. Der vil komme et 

opslag i vuggestuen, hvor I kan skrive jer på aktiviteterne.   

Åbent hus for børn på venteliste i vuggestuen lørdag den 9 juni ved 

middagstid. 

Generalforsamling i vuggestuen den 27. september.  

Vuggestuens 30 års fødselsdag den 7. september klokken 14.00 – 15.30. Her 

vil huset være vært med kaffe og kage – kom og vær med til at synge 

fødselsdagssang. 

 

6. Referent til næste møde vil være Maria Klingenberg Frehr. 

 

7. Eventuelt   

Vores Formand Lene Cathrine Tourlin Kolte træder tilbage, da hendes datter, 

Vigga ikke længere er i vuggestuen.  Inden fratrædelsen, gør hun enkelte 

opgaver færdig. Maria Klingenberg Frehr overtager derefter i hendes sted.      



 

 


