
Bestyrelsesmøde i Grønnebakken 

Dato: Mandag den 6. september 2021 kl. 17.15-19.00 

Tilstede: Liv, Nanna, Tina, Louise, Mai, Karen, Søren og Thomas 

Afbud: Kenneth, Nana 

  
For hvert punkt skal det fremgå om hvorvidt punktet er fremsat til beslutning, godkendelse, orientering eller drøftelse 
 

  EMNE  Bemærkning og evt. beslutning  Ansvar  

1.   Valg af referent og ordstyrer    Referent: Thomas 
Ordstyrer: Liv 

 

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

2.   1) Nyt fra Grønnebakken 
 
 
2) Nyt fra Ledelsen 
Regnskab 

1. Ansat ny i vg Andrea, og Mads er rykket bh. 
Emilie er stoppet og startet på tømrer-
uddannelsen. Thomas har en dag i bh 
(torsdag) og bytter med Mads. Helle er 
desværre sygemeldt foreløbig 6 uger.  
 
Indkøringen i vuggestuen har været lidt 
udfordret i år, da mange nye forældre har 
valgt at skyde indkøringen. Det er derfor 
besluttet, at nye børn fremover skal køres ind, 
når de får tilbudt pladsen. Alle børn skal være 
kørt ind 2 uger før sommerferien. 
 
Pædagogiske dage i år handler om 
forældresamarbejdet i Grønnebakken. Nanna 
og Tina har været på lederseminar med 
Kirsten Birk Larsen, og som også vil komme på 
de næste pædagogiske dage samt 
efterfølgende forældremøde i starten af det 
nye år.  
 
Emnedage OL i bh/vg. 5 discipliner hver dag 
samt finaler fredag. 
 
Nanna arbejder sig igennem rundvisninger, 
der har været udsat pga. corona.  
 

2. Vi har fået momspenge retur, og vi afventer 
betaling af feriepenge til personalet. 
Brugt penge på vedligehold af cykler, 
barnevognsskur, tørreskabe, tørretumbler 
mm. Indkøb klapborde, ny børnebus, og nye 
udendørs borde/bænke. 

Nanna/Tina 
 
 
 
 

 

NYT FRA FORMÆNDENE 
 Mulighed for fx at dele information fra forældre til ledelsen. 

4. 1) Nyt fra formændene 
 
Planlægning af Forældrefordrag i 
efteråret 
Herunder efterårs-arrangementer 
til samarbejde med forældrene 

 
 

1. Oplæg/diskussion  
Forældre foredraget promoveres ved 
forældremødet den 11. november 2021. Tina 
og Nanna fortæller om det. Når datoerne 

Liv/Mai 
 

Liv/Mai/Tina/Nanna 



 
 
 
 
Evaluering af Virtuelt møde for 
nye forældre i Grønnebakken 
 

kendes sender Nanna og Tina en mail ud til 
forældrene. Muligvis online tilmelding for 
forældre.  
 

2. Skal de virtuelle møder for nye forældre 
forsætte? Erfaringen er, at nye forældre har 
været rigtigt glade for det. Der bliver også 
holdt et møde for nye forældre fra 
Grønnebakkens side af. Bestyrelsen beslutter, 
at enkelte fra bestyrelsen fremadrettet også 
deltager på dette møde. Mødet ligger 
sædvanligt i januar. 

ØVRIGT 

 5. 1. Hjemmeside  
 

2. Skyfish (billeddeling) 
 

3. Kort gennemgang af 
rapport "5 års plan for 
evt. 
renoveringsprojekter" -  

 
Opfølgninger på diverse opgaver:  

4. Årshjul Karen og Nana 
 

5. Indkøb af nye 
klapvogn/turvogne 
 

6. Status på udendørs 
Science projekt 
 

7. Billeder af ansatte 
 

8. Corona forholdsregler 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

1. Corona info på hjemmeside slettes. Der er 
brug for nye billeder til hjemmesiden, der 
tager udgangspunkt i flere situationsbilleder. 
Mai sørger for, at der bliver taget nye billeder.  
 

2. Skyfish (billeddelingsværktøj som service til 
forældrene) er testet over sommerferien. 
Bestyrelsen beslutter at prøve det 6 måneder 
og efterfølgende evaluerer vi i samarbejde 
med forældrene. På det kommende 
forældremøde i november fortæller vi om det 
til forældrene. Vi skal have en quickguide klar 
til forældremødet.  
 

3. Det besluttes at budgetlægge 
renoveringsopgaverne beskrevet i 
vedligeholdes planen (1-3 år) og igangsætte 
udførslen i løbet af næste år. 
Der laves lem til rottespær (opsættes af 
kommunen og betales af kommunen). 
Grønnebakken skal kun bekoste lemmen. 
Det besluttes at igangsætte de ”røde” poster i 
vedligeholdelsesplanen. 
 

4. Årshjul, Nana har indhentet datoer for 
budget, regnskab mm. fra Børneringen, der 
var lidt udfordrende, da der ikke var faste 
datoer. Karen og Nanna møde og taler om 
input til årshjul. 
 

5. Der er blevet indkøbt en ny børnebus. 
Ledelsen planlægger at indkøbe 3 yderligere 
køretøjer til vuggestuen.  
 

6. Søren og Jeppe er ved at lægge en plan om, 
hvordan det skal se ud. De arbejder videre 
med planen, når skovgruppeturene etc. er 
oppe at køre igen. Det bliver sandsynligvis et 
forårs projekt.  
 

Mai 
 
 
 
 
Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nana og Karen 
 
 
 
 
 
Nanna og Tina 
 
 
 
Mai og Karen 
 
 
 
 
 



7. Bestyrelsen ønsker at, der bliver opsat billeder 
af ansatte i Grønnebakken. Nanna tager sig af 
det.  
 

8. Bestyrelsen spurgte ind til erfaringerne 
personalet har gjort sig i forbindelse med 
Corona. Fx blev der spurgt ind til ”bringe og 
hente” situationerne. Grønnebakken 

evaluerer løbende erfaringerne fra corona og 
orienterer i nødvendigt omfang bestyrelsen. 
 

9. Næste møde taler vi om den kommende 
valgproces i forbindelse med valg til 
bestyrelsen. 

 
Liv 
 
 
Bestyrelsen 

TEMA/PROJEKTER  
6.      

PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE:   
  

7.  Planlægning af forældremødet i 
november samt valgproces. 

Mandag den 7. 10: 
Ordstyrer: Karen 
Referent: Kenneth 
 

 

 
NÆSTE MØDE:  d. 7. oktober Kl. 17.15-19.00 
 


