
Bestyrelsesmøde 14. juni. 2016 

 19:00 – 21:30 

Fraværende: Peter Kirk 

1. Dagplejere 

Jeanette og Katrine er til stede. 

Kristine er godkendt til at have børn der hjemme som privat børnepasser. Hun har sidste dag her den 

15.juli, hun starter op derhjemme d. 8. august. 

Jeanette er ikke godkendt som kommunal dagplejer endnu, planen er fra 1. januar. Hun vil stadig gerne 

være tilknyttet stedet. Jeanette har planer om at tage hjem da der formegentlig ikke er børn nok til alle 

dagplejere her efter nytår, og der er ønske om en kommunal dagplejer i Vesløs, pga. fripladsbørn og 

mulighed for pasning i ferie. 

Jeanette og Katrine vil meget gerne blive i Mejsen ovre ved børnehaven. 

Der skal undersøges om Musvitten kan laves så der kan være 2 dagplejere. 

Børnehaven kan få barnevognsrummet fra 1. august. Jeanette og Katrine bruger herefter Musvitten til 

barnevognsrum. 

Der kommer ny tilsynsførende fra kommunen og tilser dagplejen en gang i næste uge. 

Vuggestue drøftes, Jeanette og Katrine er ikke afvisende overfor dette. 

Situationen drøftes efter Jeanette og Katrine er taget hjem, og kommer på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

2. Siden sidst 

Skærme i lokalområdet – Ditte er på opgaven. 

Ole har styr på skiltet. 

 

3. økonomi 

Helle orienterer herom. 

Prisen for næste skoleår drøftes – prisen stiger omkring 2 % til næste skoleår. 

 



 

 

4. Personalesituationen 

Niels Jørgen informerer. 

Pga. af graviditetsgener mangler vi en lære efter sommerferien, der laves et opslag på jobnet.dk med 

ansøgningsfrist d. 1.juli. 

 

5. Garderober i Viben 

På næste møde laves der tidsplan. 

 

6. Arbejdslørdage (antal og annoncering) – forældrestøtte generelt. 

Sidst var det kun annonceret på Viggo – skal det annonceres på andre måder? 

Lone vil fortælle om arbejdslørdag på 1. skoledag + på forældremødet for børnehaven. 

Næste arbejdslørdag er d. 6. august 2016. Sættes både på Viggo og der udleveres seddel. 

 

7. Internet og telefoni 

Telefon fungerer ikke. 

Christian og Thor undersøger hvad der kan gøres. 

 

8. Bestyrelseskursus 

6. september 2016 kl 17-20 på Vejlernes Naturfriskole. 

  

9. Vejlernes dag 

Udsættes til næste møde. 

 

10. Kostpolitik 

Niels Jørgen forsøger at skrive ny kostpolitik, så der er lidt elastik i forhold til det pædagogiske råderum. 



 

11. Evt. 

Ansættelsessamtale onsdag d. 20. juli kl 17.00. 

Næste møde d. 22. august kl 19.00  –  kage Mette 

 

Kage: Christian 

 

 


