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     Dato: 1/2-2021 

Referat af forældrebestyrelsesmøde d. 26/1-2022 kl. 18:00-21:00 i Møllegården 

Tilstede: Line Andersen, Dorthe Sejr-Raft, Christel Becher, Mette Hansen og Charlotte Harrild 

Fraværende: Sofie Knudsen, Jackie Kreutzer-Weisleder, Malene Madsen 

Charlotte bød velkommen og gav en kort præsentation af de fremmødte.  

Ad. 1. Vedtægter, tavshedspligt m.v.: Dorthe og Christel har underskrevet tavshedspligt og Gdbr. 

Seddel, før jul 2021. Intet at bemærke 

Ad. 2. Konstituering: Formand og Rep. til ansættelse: Line Andersen – Næstformand: Christel 

Becher –– Medlemmer Dorthe Sejr-Raft, Sofie Knudsen og Jackie Kreutzer-Weisleder, – 

Personalerep. Malene Madsen og Mette Hansen. 

Ad. 3. Nyt fra kommunen/Møllegården: Da vi har fået ny kommunalbestyrelse, og partifarven er 

skiftet fra socialdemokratiet til venstre, venter vi spændt på, om det giver store eller små 

forandringer. I forhold til budgettet bliver det højest åbnet og hvilke konsekvenser, det vil give for 

os, ved vi heller ikke. Ej heller om der bliver høringsperiode, eller de benytter de svar, vi alle afgav i 

efteråret 2021. 

Fra 1/1-2022 er der indført et nyt journalsystem i hele Slagelse kommune E-Doc, her skal alle 

referater fra bestyrelsesmøder og personalemøde ligge, samt beskrivelser af børn m.v.  

Der arbejdes på at skabe et fælles afsæt for handlemuligheder for alle fra 0-18 år. Dette incl. 

rådgivere. 

Skolerne er i gang med at etablere fokus arbejde i forbindelse med den sproglige udvikling. 

Charlotte er inviteret til møde om det på Nymarkskolen. Spændende. 

Møllegården: Vuggestuen, mærker nu de store er rykket i børnehaven. Det betyder, de har rigtig 

mange helt små i alderen 10 mdr.- 1 år. Det betyder nye arbejdsgange. 

Fælles projekt med mellemgruppebørnene fra begge stuer. De har f.eks. lavet en fælles maddag 

for hele vuggestuen. 

De ældste, der skal i børnehave hen over foråret er også i miniklubben. 

Disse opdelinger giver god ro og plads, til de helt små, som øver sig i at gå i vuggestue.  

Børnehaven: Arbejder med projekter hvor fokus er fugle.  

Personaler: Anemonerne har fået ny studerende fra 1/12.-21 - 30/5.-22 Caroline, og Solsikkerne 

har også fået studerende i samme periode, Laura. Klokkeblomsterne har vi ansat Heidi i vikariatet 

for Camilla. Og hos Valmuerne skal Jeppe have orlov fra d. 14/2. – 28/4.-22, han skal læse 

matematik. Der ansættes en vikar for ham i perioden. Og i uge 5 starter Sandra, der er 

EGU-elev i praktik. 
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Ad. 4. Møder i 2021:  

 Onsdag d. 27. april kl. 18:30-20:30 – næste møde. 

 Onsdag d. 14. september kl. 18:30-20:30 

 Onsdag d. 26. oktober kl. 18:30-19:00 ++ forældremøde 19:00-21:00 

Ad. 5. EVT. Line deltager i bevægelses temadagen d. 3/3 kl. 11:30-16, sammen med Sanne i 

vuggestuen, Malene og Heidi fra børnehaven og Charlotte.  Destinationen er ikke meldt ud endnu.  

På næste møde ønsker Line, vi tager emnerne op om: Brobygning (både fra hjem til vuggestue, fra 

vuggestue til børnehave, dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole. Dette for at høre lidt 

mere om det og se på, om der er noget, vi kan gøre mere af eller være opmærksomme på, for at 

skabe de bedste overgange for vores børn. 

Og vi skal også snakke søvn. 

Hvis I har emner, I ønsker kan være til gavn for hele Møllegården, er I meget velkomne til at skive 

dem til mig, så kommer de på dagsorden. 

 

Desværre kunne vi kun få udskrift af den ene bane, men godt for vores nye forM/K line 

Tak for i aften og godnat kl. 21:00 

Referent: Charlotte Harrild, leder 
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