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Referat fra institutionsbestyrelsesmøde d. 11. sept. 2018 

i Vuggestuen Fjordløkken 

Mødedeltagere: Maria Klingenberg Frehr, Dana Maria Cammuch, Isabelle Møller Jørgensen, 

Herdis Tomassen, Marianna Klit Nielsen og Anne Møller Dirksen 

Referent: Anne 

 

1) Økonomi og status på børnetal 

Der er pt 47 børn, pr. 1.11. 48 børn. Gode udsigter for de kommende måneder. 

Budgettet ser rigtig fornuftigt ud. Der har været udgifter til bl.a. en VVS ‘er, som brugte en hel 

dag på at ordne vandhaner m.m. 

Overvejelser om evt. indkøb af flere bærbare computere. 

 

2) Orientering fra vuggestuen 

- Personale:  

Tina starter i en midlertidig pædagogstilling pr. 1. okt. – 1. febr. 

Tanja er ny studerende på rød stue. Ditte (medhjælper) er stoppet pga. uddannelsesstart. 

Vi mangler tilkaldevikarer. 

Personalet har haft temaaften med en diætist, hvor de har hørt om kostanbefalinger, sund kost 

og fået nye input etc. 

Jeanet og Neira er startet på motorikkurser ”Leg med motorikken” af 3 moduller og  

      fyraftensmøder. 

Der er lavet aftale med fysioterapeut Anne Thomalla, som i nærmeste fremtid kommer og 

      holder en kursusaften for hele personalegruppen i vuggestuen. Aftenens tema er det lille barns    

      sensoriske udvikling. 

Der er pædagogisk weekend 26.-27. okt. for personalet. Temaet for weekenden er ”Den  

      styrkede pædagogiske læreplan”. 

Aabenraa kommune har fået penge af puljen af puljen til fagligt og ledelsesmæssigt 

      kompetenceløft i dagtilbud. Marianne skal tage diplommodul til vinter. 

 

- Aktiviteter: 

I sidste uge har der været ”Grønne spirer”. Børnene har leget med vand, sand, mudder, 

sæbebobler etc. Det har været rigtig godt – mange gode oplevelser. 
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Henover sommeren har der været mange cykelture på Christiana-cyklerne. 

Motorik er indsatsområde resten af året. 

 

- Andet: 

Der har været pædagogisk tilsyn i juni og aug. Positiv tilbagemelding. 

Der er startet nyt tiltag i vuggestuen. Der afholdes nu 3-mdr. samtaler for forældrene. 

Der har været kommunalt tilsyn; der blev drøftet opskrivning på venteliste til de kommunale 

tilbud. 

Persondataloven: Der arbejdes løbende med denne, bl.a. skal der være samtykke til 

fotografering af børn mv., drøftelse af angivelse af navne på bestyrelsesmedlemmer i referatet. 

Vuggestuens Facebook-side bliver oprettet på ny, hvor der skal anmodes om medlemskab. Lene 

står for dette. 

Pedelordningen: Ejnar har sagt op pga. nyt arbejde. Torben, som er lønkonsulent i FDDB vil 

gerne have nogle pedeltimer i vuggestuen. 

 

3) Planlægning 

Generalforsamling den 27. september: Maria (formand) kan desværre ikke deltage pga. 

udlandsrejse. Isabelle overtager oplæsningen af formandens beretning. 

Dana sidder 1 år mere 

Maria stopper 

Lene er stoppet 

Pernille er stoppet 

Isabelle genopstiller 

Anne fortsætter til marts 

 

4) Ombygning i vuggestuen 

Håndværkerne starter i uge 38 – de regner med at være færdige i uge 42. ”Lyskasterne” skal 

skiftes ud, der skal laves ny tagkonstruktion i ”alrummet”, nogle af vinduerne skal skiftes. Der 

tages diverse sikkerhedsforanstaltninger for at passe på børn, ansatte og forældre.  

 

5) Ny dagtilbudslov 

For at højne kvaliteten skal der være mere forældreinddragelse.  
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1. jan. åbnes der op for deltidspladser, hvis forældre med skæve arbejdstider eller med 

barselsorlov har brug for fleksible pasningsmuligheder. 

 

6) Evaluering 

30 års fødselsdag: Det var en positiv oplevelse. Stor fornøjelse med motorik-sangleg-damen. 

Glade børn, forældre, ansatte og naboer. 

Der er atter problemer med parkering på naboens græs. Overvejelser omkring afspærring af 

græsset ved aktiviteter i vuggestuen. 

Der pointeres, at det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med oprydningen efter arrangementer.  

 

7) Referent til næste IB-møde 

Dette aftales på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, når den nye bestyrelse er valgt. 

 

8) Evt. 

Der er 80 års fødselsdag i FDDB. Der vil være fest i Sdr. Jyllandshallen i nov. Marianne sidder 

med i udvalget. 

 

 


