
Referat af bestyrelsesmøde i Brylle Private Børnehave d. 24/6 - 21  

Tilstede: Camilla (formand), Sabina, Jesper, Nikolaj, Line, MeKe (leder) og Dorthe 
(medarbejderrepræsentant) 

Referent: Line 

Forventningsafstemning - hvad forventer vi af hinanden, af vores formand, af vores leder og hvad 
forventes af os som bestyrelse?  

Personale + leders forventning Pl bestyrelsen:  

- Medlemmer sPller sig nysgerrige, er både forældre, men træder også ud over forældrerollen og 
holder en finger på pulsen, især iT. Trivsel i personalegruppen. Vi skal tage styring og iniPaPv. DeKe 
iniPaPv ligger både ved bestyrelsesmedlemmer samt hos personalet.  

- MeKe går Pl Camilla, når beslutninger skal tages og det vurderes løbende om hele bestyrelsen skal 
involveres i beslutningen eller informeres eTerfølgende.  

- Der forventes en god og konstrukPv og gerne progressiv kommunikaPon (hvad vil vi, hvor vil vi 
hen?) 

Bestyrelsens forventninger Pl hinanden, ledelsen og formanden:  

- Inklusion i større beslutninger 

- Tillidsbaseret kommunikaPon 

- Samarbejde om at udvikle børnehaven i den reKe ånd 

- Vækst, udvikling - konkurrencedygPghed iT. Kommunale Plbud 

- Vi er her for at gave børnehaven og personalet og forventer, at der sPlles krav Pl os 

- Ærlig og åben kommunikaPon 

Nyt fra formanden:   

Vedtægter 

- Til næste møde har alle læst vedtægterne igennem og de tages op Pl revidering (og evt. udvides). 

Møde med støKeforeningen 

- Der ønskes et tæt og frugtbart samarbejde mellem støKeforening og bestyrelse med tydelige/klare 
forventninger Pl hinanden 

- Der ønskes a[laring omkring personalets roller Pl diverse arrangementer, hvis personalet træder 
ind Pl noget uden for arbejdsPd skal de Plsvarende trækkes ud i hverdagen.  

- Et muligt årshjul kom på tale, hvor personale kan se de kommende arrangementer og Plmelde sig, 
hvor det passer bedst. 

- De deltagende i kommende støKeforeningsmøde er Sabina og Line.  

Tro- og loveerklæring  

- Alle underskrev 



Nyt fra ledelsen 

Ny medhjælper i storegruppen 

- Da MeKe nu er leder vil hun være ”på gulvet” 3 dage om ugen og på kontoret 2 dage om ugen. 
Derfor vil der starte en medhjælper i storegruppen. Kandidaten er fundet, en rolig, rar og sød 
person. Hun har allerede været på besøg og faldt godt ind blandt børnene. Personalet har også sagt 
god for hende. Mere informaPon følger.  

- SPllingen vil være pr. 1/9 2021 

Økonomi 

- Anders (vores økonomimand fra LDD) kommer i september og gennemgår budget med MeKe. 

- FremadreKet modtager bestyrelsen en liste over børnehavens økonomi, så der er mulighed for 
spørgsmål. 

MadpoliPk 

- Der er et stort ønske hos personale og MeKe om at der kommer en kostpoliPk, så børnene får den 
bedst mulige mængde energi i deres madpakker. Arbejdsgruppen der vil udforme kostpoliPkken er 
Dorthe og Nikolaj.   

Velkomseolder 

- Der er udformet en arbejdsgruppe Pl at udforme en velkomseolder, Pl reklame. Gruppen består af 
MeKe og Line.  

Hjemmeside 

- Hjemmesiden skal opdateres. Arbejdsgruppen bliver MeKe og Camilla.  

Personaledag 

- MeKe ønsker en dag, hvor personalet kan trækkes ud en hel dag og kan arbejde på de pædagogiske 
læreplaner. Det ønskes at forældre træder ind og overtager børnehaven for en dag. Det kan også 
være behjælpeligt, hvis man har mulighed for at holde barnet hjemme.  

- Nanna (vikar) vil være på. 

- Datoen er d. 20/8 2021  

Opvaskemaskine 

- Der skal en ny opvaskemaskine ind der opfylder alle krav Pl insPtuPon. Det reKe er fundet og koster 
11.500. Den besPlles.  

Diverse informa:oner 

Netværksmøde for ledere 

- MeKe har været Pl netværksmøde for ledere i Assens kommune.  

- Simone (ny daginsPtuPonschef på børne- og ungeområde) kommer Pl mødet i starten af 
september.  

Samarbejde med dagplejere 



- Der åbnes for besøg fra dagplejerne  

Opstartssamtaler 

- Der kommer flere punkter på listen over opstartssamtalerne for at få et dybere billede af familien 

- Opstarten skal Plpasses familien 

- Det er børnehaven der har styringen i opstarten, med respekt for familiens behov 

- Der skal evalueres på opstarten med familien 

- Soverummet udvides Pl stue for lillegruppen, så der er et trygt rum Pl modtagelse af de nye børn 

Assens Musikskole 

- Musikfrøen kommer Pl børnehaven, graPs i 8 uger 

- Alle 3 grupper vil blive berørt denne gang 

- Det starter i uge 43 og vil foregå hver onsdag 

Hallen 

- Hver mandag (fra september - cirka) er hallen vores fra 9:30-11 

Skolens gymnasPksal 

- Vi har mulighed for at bruge skolens gymnasPksal, hvor torsdag i 2 lekPoner (90 minuKer).  

Eventuelt 

Datoer for kommende bestyrelsesmøder 

- 30/8 

- 13/10 

- 6/12 

Madtjans:  

- 30/8: Line  

- 13/10: Jesper 

- 6/12: Sabina 

Mentorforældre 

- Ideen tages op Pl næste møde 

Storeven for nye små 

- Ideen tages op Pl næste møde 


