
Bestyrelsesmøde i Grønnebakken 
Dato: Mandag den 18. Maj 19.00-21.00 

Tilstede: Nanna, Tina, Søren, Kenneth, Liv, Anders, Thomas, Louise og Mai 

Afbud: Nana 
  
 

  EMNE  Bemærkning og evt. beslutning  Ansvar  
1.   Valg af referent     Mai 

 

NYT FRA GRØNNEBAKKEN 

Kort opdatering, hvis der er sket/sker noget vigtigt den næstkommende periode, som det er relevant at orientere om.  

2.   Dagligdag Kort orientering om, hvordan 

Grønnebakken stille og roligt har 

fundet ”sin egen hverdag” med 

retningslinjer. Vi arbejder hen imod en 

normal hverdag, dog med indskrænket 

åbningstider de første 2 uger. 

Efterfølgende vil vi evaluere. 

Nanna har kontaktet Coronahotlinen i 

tilfælde af, hvordan Grønnebakken skal 

forholde sig, hvis nogen bliver testet 

positiv med corona. Nanna opfordrer 

til, at i det tilfælde bør alt personale 

testes.  

Der ønskes fortsat ”madpakker” i poser 

i børnehaven.  

Liv spørger ind til, hvordan har 

personalet det på nuværende 

tidspunkt. Nanna beretter, at der har 

været afholdt personalemøde i 

mandags, hvor der var god stemning. 

Åbenhed fra alle, og alle er ved at 

vænne sig til en hverdag med 

retningslinjer, på en måde var 

personalet også lettet over, at der er 

meldt om fuld genåbning. 

Nanna/Tina 

ØVRIGE PUNKTER 
  
4. Linoleumsgulve og vedligeholdelsesplan I uge 30 er der ikke mange børn i 

børnehaven, så der satses der på at 

linoleumsgulvene bliver ordnet oven på 

og ligeledes bliver der fundet en dato, 

for, hvornår det kan ordnes i 

vuggestuen.  

Nanna og Tina laver liste færdig til 

næste bestyrelsesmøde, hvor vi taler 

Nanna/Tina 



om de ting, som vi ønsker bliver ordnet 

inden for en overskuelig fremtid.  

Thomas ringer rundt til 2-3 

virksomheder for at få et tilbud på, 

hvad det vil koste at få lave en 

gennemgang af Grønnebakken.  

Nanna ringer til forsikringsselskabet for 

at høre, hvilket tømrerfirma, som har 

lavet gulvene i kælderen, som vi er 

meget tilfredse med.   

5.  Hjemmeside Mai præsenterede de nye hjemmeside, 

hvor vi har fået den rykket over i 

Wordpress (Content Management 

System (CMS)).  

Vi skal have taget nye billeder til 

hjemmesiden af dagligdagen i 

Grønnebakken. Tina og Nanna spørger 

forældrefotograf i Børnehaven om 

vedkommende vil være behjælpelig.  

Mai undersøger med 

samtykkedokument, når vi tager 

billeder af børnene. 

Liv og Mai gennemgår teksterne 

sammen. 

Mai 

6.  Arbejdsdag Den planlagte arbejdsdag søndag den 
14. juni, tænker vi at udskyde, da der 
ikke er noget der haster, som skal laves 
pt. udendørs i Grønnebakken. Vi 
planlægger en ny dato til efteråret. 

Nanna/Tina 

7.  Sommerfest for Grønnebakken Vi fastholder indtil videre at afholde 

sommerfest i Grønnebakken den 27. 

august. Tina og Nanna sender besked 

ud om dette til forældrene. 

Nanna/Tina 

8.  Økonomi  Almindelig gennemgang af budgettet.  
 
Nanna og Tina fortæller, at udgifter i 

forbindelse med corona bliver konteret 

særskilt (fx ekstra rengøring, 

rengøringsartikler og vikartimer), da vi 

håber på, at kunne blive kompenseret 

af Københavns Kommune.   

Nanna/Tina 

9.  Evt.  Liv spørger ind til, om Grønnebakken 
har fokus på at samle den gode/mindre 
gode erfaring vi har fra corona-
situationen. Fx bliver der samlet op 
personale og ledelse imellem? Hvad har 

 



fungeret godt, og hvad har været 
svært? Etc. Nanna fortæller, at særligt i 
vuggestuen vil der nok blive fasthold de 
samme grupper/strukturer. En anden 
ting er indkøringen fra vuggestue til 
børnehave har det fungeret super godt, 
at der har været en voksen med fra 
vuggestuen den første uge. 
 
Bestyrelsesmiddagen i maj blev aflyst 
pga. corona. Thomas laver en doodle 
for, hvornår den kan afholdes, gerne 
inden sommerferien.  
 
Thomas spørger om Børnehaven har 
talt om farvelfesten for børnene i 
storgruppen, som er stoppet i 
Grønnebakken. Tina tager spørgsmålet 
med til etagemødet i næste uge. Det vil 
være fint at få meldt en dato ud.  
 
Information om Forældrekompensation 
fra Børneringen og Københavns 
Kommune: Liv og Mai skriver en mail på 
vegne af bestyrelsen ud til forældrene 
snarest muligt. Forinden tager Liv 
kontakt til Børneringen, om der er 
noget vi skal være opmærksomme på i 
vores kommunikation til vores 
forældre.  

TEMA/PROJEKTER  
10.      

PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE:   
  
11.  • Langtidssigtet vedligeholdelsesplan for 

Grønnebakken 

• Feriepengeforpligtigelse 

Kort kommentar til punkt om 
”Feriepengeforpligtigelse”: Nanna og 
Tina har ikke hørt noget fra 
Børneringen, men Nanna vil følge op 
på, om der er nyt. 
 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 
25. juni kl. 17.30 

 

 

 

 

 


