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Dagsorden 
 
1. Referat fra sidst 

2. Evt. 

3. Tema: Selvhjulpethed 

4. Nyt fra Helhedsplan 

5. Orientering om effektiviseringer og besparelser ud fra hvad vi ved på tidspunktet 

6. Nyt fra afdelingerne 

 
Til stede 
 

Ditte, dagplejen 

Ann-Marie, Viben 

Amara, Mælkevejen 

Gitte 

Karen 

Sharon 

Mary 

 

Referat 

1.  

Referat godkendt. 

 

2. Evt.  

− Orientering SUS-digitalisering, implementeringsplan – sendes ud med referat 

− Kvalitetssamtaledeltagere og kvalitetsrapport 

− Orientering om Klodens lederstilling der ikke blev besat 

 

3. 

Debat oplæg medsendes. 

 

4. 
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5. 

Intet nyt endnu, direktørerne afleverer spareforslag torsdag. 

 

6. 

Nyt fra afdelingerne: 

 

Unimukken: 

Ella er fratrådt, så der er omrokeringer af medarbejdere på børnehavestuerne. Deler leder med Viben nu, 

og det fungerer fint. 

 

Kloden: 

Der er udfordringer på personalefronten – 3 gravide + 1 på vej tilbage fra stresssygemelding. Der blev ikke 

ansat en ny leder, men er fortsat glade for Annette Meler som er konstitueret. 

Mette fra Mælkevejen har været udlånt 2 måneder til Kloden for at hjælpe med struktur og organisering, 

hvilket har fungeret rigtig godt. Tak til Mette. 

 

Viben:  

Har fået ny leder: Sharon, hvilket fungerer rigtig godt. 

Ny medhjælper William er ansat + der er startet en nu PAU elev. 

 

Mælkevejen: 

Deler Annette Meler med Kloden. Mette var savnet mens hun var i Kloden. 

Har holdt julefest med en arabisk julemand. 

Har holdt møde med mødrene til en drengegruppe som har konfliktfyldte relationer, dette med henblik på 

at knytte forældrene til gruppen mere sammen. 

Har fortsat Forældregrupper for vuggestuen. 

 

Dagplejen: 

Juletræsfest på torsdag for alle dagplejere, børn og forældre. 

Dagplejerne har lavet individuelle profiler til hjemmesider og børneintra. 

Gæstehuset har fået 1 indskrevet barn. 
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Idrætsbørnehuset: 

2 meget dygtige medhjælpere er fratrådt. Danny er på uddannelse. Gitte starter på uddannelse til januar og 

6 uger frem. 

Julefest, julefrokost + morgenmad til forældrene pga. høj svardeltagelse til forældretilfredshedsundersøgel-

sen. 

Har forældregrupper i både børnehave og vuggestue. 


