Den private Institution Børnehuset Midgården
Midgårdsvej 81
3700 Rønne

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i den private institution Midgården,
afholdt mandag den 23. maj 2022 kl. 17.00 – 18.30,
med følgende dagsorden:

DAGSORDEN:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra ledelsen
a
b
c

Børnetal
Venteliste
Personale

5. Personale reduktion
a

Godkendelse af opsigelseskriterier

6. Åbningstid
7. Pædagogiske dage
8. Bestyrelsesmedlemmerne har ordet
9. Eventuelt

Note: Den udsendte dagsorden blev korrigeret inden mødestart, punkt 6-8 er blevet flyttet fra
eventuelt til at blive separate punkter på dagsordenen.

Fra bestyrelsen
Dennis N. Jensen (DJ), bestyrelsesmedlem (LDD)
Stine Andersen (SA), bestyrelsesmedlem (F)
Claus Christensen (CC), Formand (F)
Nathalie Weisz Pedersen (NWP), suppleant (F)
Fra ledelsen:
Leder Josefine Kaarsberg (JK)
Afbud:
Jeppe Beyer Møller (JM), suppleant (F)
Palle Woss Petersen (PW), næstformand (LDD)
Christina Nielsen (CN) bestyrelsesmedlem(F)

Ad pkt.1 - Valg af referent.
NWP blev valgt til referent

Ad pkt. 2 – Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
Fremadrettet får bestyrelsen 5 dage til at godkende referatet før det offentliggøres.

Ad pkt. 3 – Orientering fra formanden (CC)
Der udarbejdes en kontrakt med leverandøren af mad, hvori krav til mad, opsigelsesperiode samt
pris vil fremgå.
Rigtig godt fremmøde af bedsteforældre til Blomsterdagen, det er dejligt at se den gode opbakning.
Der var et godt fremmøde af forældre til Bål-hygge-dag og vi havde en hyggelig eftermiddag.

Ad pkt. 4 – Orientering fra ledelsen (JK)
a) Børnetallet har ikke ændret sig siden sidste bestyrelsesmøde. Lavt antal vuggestuebørn, og
det skal vi havde reklameret med.
b) Ikke noget at bemærke vedr. venteliste.
c) En kommende praktikant betyder at der vil ske ændringer i personalegruppen.
Ad pkt. 5 – Personale reduktion
Kriterierne uddybes og forklares for bestyrelsen.
a. Bestyrelsen har ingen indvendinger til kriterierne og de er dermed godkendt.

Ad pkt. 6 – Åbningstider
Institutionen får tilskud fra kommunen til 51,75 af åbningstimerne, hvorfor alle timer derudover er
fuld finansieret af institutionen.
Personalet har krav på løn i de skemalagte timer, hvorfor det har været undersøgt i hvor stort et
omfang institutionen bliver brugt efter kl. 16.30.
Ledelsen foreslår nye åbningstider som lyder; mandag-torsdag 06.00-16.30 og fredag 06.00-16.00.
På baggrund af økonomi og efterspørgsel er det i bestyrelsen besluttet at ændre åbningstiderne som
foreslået, pr. 01.09.2022.
JK udarbejder et opslag til orientering til forældre.

Ad pkt. 7 – Pædagogiske dage
JK har et ønske om at have pædagogiske dage (1-2 dage om året) til medarbejderne. Det
undersøges derfor om der krav om pasning ved lukkedage i forbindelse med pædagogiske dage.

Ad pkt. 8 – Bestyrelsesmedlemmerne har ordet
Der var intet til dette punkt.

Ad pkt. 9 – Evt.
Der var intet til dette punkt.

