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Dato:8/9-2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8/9-2021 kl. 18:30-20:30 i Møllegården. 

Tilstede: Nadia Lind, Sofie Knudsen, Jane Andersen, Jackie Kreutzer-Weisleder, Mette Hansen, 

Malene Madsen og Charlotte Harrild. 

Afbud: Line Andersen  

Ad. 1. referat fra den 4/5-2021: Ingen bemærkninger. 

Ad.2.Nyt fra kommunen:  Høring vedr. budget 2022/25. Høringsperiode 8/9-22/9 kl. 12 

Budget høring: Materialet er tilsendt bestyrelsesmedlemmerne og alle havde ikke nået at læse da 

de først havde fået det på dagen. Så vi kunne ikke tage stilling til, om der er punkter vi evt. skal 

give særlig opmærksomhed. Vi kan dog godt kigge på den udfordring Coronaen har givet til vores 

børn med sproglige og sansemotoriske udfordringer. Vores tale/høre konsulent og 

motorikkonsulent har ikke haft mulighed for at komme fysisk i institutionen, og det har gjort der 

kan være en stor belastning hos konsulenterne. Vores tale/høre-konsulent har fremsendt arbejds 

papirer til forældrene så de hjemme har skullet arbejdet målrette med deres børns sproglige 

udfordringer i perioden.  Hvis I har bemærkninger til høringen som I ønsker skal med i vores svar, 

bedes I fremsende det til Charlotte senest d. 20/9-21, så jeg kan skrive det sammen og sende det. 

Arbejdstilsynet: kommer på uanmeldt tilsyn i løbet af efteråret 2021. 

Ad. 3. Nyt fra personalet:  

Pædagogisk lørdag d. 13/11-21. Førstehjælp. Og børn førstehjælp 11/9. Sommeren 2021. 

Pæd.lørd. Lørdag d. 13/11-21 vil personalet blive undervist i førstehjælp af en konsulent fra 

projekt Saving Life, under Danmark Redder Liv i Region Sjælland. 7 timers kursus. 

Og d. 11/11 kommer konsulenten også og underviser vores ældste børn i første hjælp. Den ene 

halvdel af gruppen kl. 9-11 og den anden halvdel kl. 12-14. Alt foregår i Møllegården. 

Jackie spurgte til resultatet af LæseLeg projektet, om vi får info om resultatet. Måske er vi heldige 

at modtage rapporten når forskningen er færdig, men vi er ikke blevet lovet noget. Vi har selv 

efterspurgt om vi kunne få resultatet fra vores egne børn, om der var en synlig udvikling i 

børnenes sprog og sprogforståelse, men det kan ikke lade sig gøre, da det er forskning og 

anonymt, hvem der har deltaget. 

Vuggestuen: Mia er stoppet hos Brumbasserne, hun er startet pædagogudd. Vi har så ansat 

Matine en frisk ung medhjælper, som vi er sikre på bliver en gevinst. Derudover har vi også fået en 

ny ”ungarbejder” ”spritter” Sofia, der vasker og aftørre legetøj og overflader. 

I den kommende tid arbejder de med et æbleprojekt. 

Børnehaven: Anemonernes studerende fra 1/6-30/11-21 hedder Antonia. 
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Solsik: Michael søger nye udfordringer hos ARLA, og i hans sted har vi ansat Laura, der har 

arbejdet som tilkaldevikar siden foråret 2021. 

Klokbl. Ann er fortsat deltid sygemeldt. Den studerende har valgt at søge orlov fra seminariet. 

Derfor starter Laura hos Klokkeblomsterne indtil 30/11-21 og skal derefter på Solsikkestuen. 

Alle børn i alderen 3,3 år sprogvurderes og igen inden de er 5,3 år. Det er alle børn i Slagelse 

kommune der bliver det. Vurderingsmaterialet er en del af Hjernen&Hjertet fra Rambøll, hvor vi 

også laver TOPI trivselsundersøgelse på alle børn i marts og september. Det er alt sammen for at 

sikre vi får fat i alle børn der ikke har et alderssvarende sprog eller ikke er i trivsel. Rambøll er ved 

at udarbejde en ”sprogtrappe” til børn i alderen 0-2 år, den glæder vi os til, så vi kan sikre tidlig 

indsats. 

De 3 stuer kører lige nu et LæseLegs forløb omkring Guldlok og de 3 bjørne. 

Valmuer/Violer: i år har vi ikke mindre end 30 kommende skolebørn. Derfor har vi etableret en 

ekstra ”stue” i fællesrummet. Der går Violerne. Børnene er delt i 2 gr. af 15. de er så 2 uger på den 

ene stue og bytter så. Personalet er begge steder på skift. Det fungerer rigtigt godt bedre end da vi 

lavede satellitten for et par år siden. Og det er grundet evaluering af dette vi har valgt denne nye 

og bedre løsning denne gang.  

Vi åbner og lukker fortsat i fællesrummet. Morgen fra kl. 6-7:15 og eftermiddag fra kl. 16-18. 

Sommeren 2021, havde vi som vanligt aktiviteter hver dag i ugerne 27-28-29-30. det var herligt og 

alle børn der var i Møllegården deltog, både små og store. 

Ad. 4 Nyt fra festudvalget: Da vi ikke har holdt sommerfest i 2020 og 2021, grundet Corona, og 

festudvalget mere eller mindre er gået i opløsning, spørger Charlotte om vi må bruge nogle af 

pengene til ”Hatteteater” i forbindelse med Møllegårdens 32 års fødselsdag. Til dette fik vi ja og 

tak for det. 

Ad. 5. Fra forældre/bestyrelse: Der er ingen aktivitet på forælder mail som tilgår Nadia. Den 

stopper med Nadias udgang af bestyrelse til forældremødet d. 27/10-21. 

Forældrene er begyndt at bruge AULA som platform til at orientere hinande n om f.eks. sygdom og 

det virker rigtigt godt. Ofte virker det bedre, når henvendelsen om at holde børnene hjemme når 

de er syge, kommer fra en anden forælder. Tak for det og blev endelig ved.  

Forældrene kan også skrive til personalet via AULA, skal blot finde medarbejdernes navn og så 

kører det. 
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Ad. 6. Forældremøde d. 27/10-21 kl. 19-21: På valg er Nadia, Jane, Sofie og Michael. 

Nadia stopper, der er ikke flere familien Lind børn i Møllegården. STOR tak til Nadia for den store 

indsats du har givet Møllegården og mig. 

Jane og Michael har ikke længere tiden, også en tak til jer for jeres indsats.  

Sofie modtager genvalg – Super 

Vi skal derfor i gang med at hverve emner til bestyrelse, vi må alle hjælpes 

Nadia kommer og siger farvel til forældrene og Line, der er næstformand sørger for 

formandsberetningen. 

Vi skal også hverve medlemmer til festudvalgt da vi tror og håber på sommerfest i 2022.  

Emnet for resten af aftenen håber vi kan blive Børns sprogudvikling. Dette skyldes vi har mange 

børn der er udfordret sprogligt. Vores egen talepædagog Karin kan ikke, så Charlotte forsøger at 

hyre en af Karins kolleger. 

Ad. 7 Næste møde: 

ONSDAG D. 27. OKTOBER 2021 KL 18:30. 

FORÆLDREMØDE ONSDAG D. 27 OKTOBER 2021 KL. 19-21. 

Ad. 8. Evt. Intet. 

Tak for et godt møde 

 

Referent 

Charlotte Harrild 

Leder. 
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