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Referat  
Bestyrelsesmøde i Humlebo Børnehave tirsdag 25. august 2020 

Kl. 18.00 – 20.30 
Tilstede: Kasper, Marianne, Mette, Janni, Simon 
Fraværende: Kasper S, Louise, Nelly, Rikke   
 

1. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt  
 

2. Referent og ordstyrer:  Mette og Simon 
  

3. Orientering fra formanden  
Evaluering af overnatningen for hvepsebørnene. 
Det gik super fint også selvom det kom senere og at det blev rykket pga. 
Covid. Børnene var rigtig glade for de måtte holde det og fik deres afslutning. 
Det var godt med pizza, da det gav mere tid at lege i, men det skal hedde sig 
mindst 50 kr pr. barn.  
Der blev i år oplevet at forældre kørte forbi og kiggede, men dette gør, at 
oplevelsen ikke bliver god for børnene, så dette vil vi tage med op på 
forældremødet, at dette skal forældrene ikke, men det er for børnene denne 
dag. Det kun børn med livsnødvendige udfordringer, der må have en forældre 
med, dette aftales med bestyrelsen og ledelsen. 
Sommerfest 
Der er 103 der er tilmeldt til sommerfesten, så det er dejligt med opbakning, 
men vi må kun være 100 mennesker på matriklen.  
Vi beslutter det en forældre per familie, det kun de børn, der er indskrevet i 
Humlebo, der må komme.  
Folk tager selv mad/drikkevarer med til deres familier, samt service plus 
kaffe kopper til deres familie. (selv har kaffe og the med til familierne).  
Folk der har mulighed for det tager et tæppe med, så man kan sidde rundt 
omkring på græs og sandsiden.  
Slikposer købes færdige og har ikke været åbne.  
Vi laver kagebod, som bestyrelsen styrer, så der kun er bestyrelsen, der 
skære med handsker i kagen. Ingen børn ved boden, boden laves udenfor.  
Toiletter er delt op, så hvepsene på hvepse toilet og bier/brumbasserne på bi 
toilettet.  
Penge tilbage til de forældre, der vil have det.  
 
Mette og Marianne laver et skriv til forældrene omkring de tiltag.  
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Forældremøde og valg 
Begge suppleanter skal vælges (kasper vil gerne) 
Kasper S stiller ikke op igen.  
Simon har 1 år tilbage 
Jannie har 1 år tilbage  
Nelly har 1 år tilbage  
 
Simon vil gerne stille op til formand.  
 
Vi vil rigtig gerne have valget rykket til først på året i forhold til maj måned, 
hvor skolebørnene går ud. Marts eller april ville give bedre mening. 
 
Marianne og Mette hænger op til valget.    

 
4. Orientering fra ledelsen 
Corona situationen. 
Marianne synes, personalet har gjort det godt. Der er noget, de kalder 
anbefalinger og noget, der hedder retningslinjer. Bestyrelsen roser også 
personalets ageren. Der er kommet 3 hold forældre henvendelser omkring 
covid, men dette skal være positivt, da der bliver spurgt om at kigge på de 
gode ting, som covid kan have ført med sig.  
 
Rammerne for Humlebo har og er stadig at arbejde med mindre grupper. 
Dette har vi altid gjort bare ikke, mens forældrene ser det. Det foregår 
mellem kl. 9 og 12, når de forstyrrende forældre er ude af døren.  F.eks. så er 
vi inddelt i 3 stuer, næsten altid en stue ude af huset til svømning, hal, 
bibliotek, rytmik, rytmik i Kirken m.m. dertil bliver de på stuen opdelt i 
mindre grupper f.eks. i de temaer vi arbejder med, så er det 1 voksen, der går 
fra med f.eks. 4 børn som maler, sproggrupper som kun er på 6 børn, osv. 
derfor er der færre børn tilbage på stuen, ofte er der nogen, der har fri eller er 
syge. Så ofte er der også kun 7-10 børn tilbage til leg på stuen.  
Vores aktiviteter har været lukket ned, men de er kommet op og køre igen, så 
vi er stort set en gruppe ude af huset hver dag, og arbejder hjemme i små 
grupper med forskellige temaer både inde og ude.  
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Rammerne for Humlebo er et højt aktivitetsniveau, som er det alle de nye 
forældre har fortalt de har valgt os på og som alle roser til 
opstartssamtalerne. Dette bliver også benævnt af de forældre der ringer om 
at deres børn ikke trives i andre institutioner og så har de set på vores 
hjemmeside at vi laver mange aktiviteter, det kan de godt lide.  
 
Vi går i sommerperioden ud til kl. 8.00 for at respektere vores naboer, som 
har haft klaget, når vi ude før går ud for tidligt. Vi prøver også på at spise 
madpakker og frugt ude, men de sidste to år er vi blevet overfaldet af hveps, 
så derfor har vi været trykket ind i spisetimerne. Dertil prøver vi også, at 
overholde vores solpolitik, hvortil man også anbefaler, at børnene får et 
break fra solen, så de ikke er ude i den hele dagen. Dette break er så når vi 
spiser mad og frugt.  
Vi plejer også at bruge skoven rigtig meget henover sommeren, men i år har 
coviden sat en stopper for vi har kunne bruge den, så meget som, vi gerne 
ville have gjort. Vi har ikke mulighed for at tage med bussen, så kom 
sommerferien, hvor vi har været gået ned i personale og juli/august er gået 
med ny opstartet børn.  
 
Vi har oplevet flere børn, der har været kede af den måde, vi var opdelt på i 
coviden, fordi de gerne ville rutsje, men ikke måtte pga. snoren. Deres 
legekammerater var på den anden side, de havde ikke lyst til at være ude men 
ville også ind og lege osv. 
 
Vi havde under 30 børn i covid tiden, i mindre timer, nogle var her under 3 
timer om dagen, vi havde 3 ekstra personaler, som kostede ekstra.  
 
Marianne vil gerne, at der bliver lavet en forældre undersøgelse med DCUMs 
materiale. Dette er også lovgivning i forhold til børnemiljø delen.      
    
Møde med borgmesteren 
Vi skal have møde med borgmesteren og Henrik Rømer, som er center chef 
9.9.20 i Humlebo, det er Marianne, der deltager sammen med Kasper S. 
måske Simon. Der skal være dialog omkring det samarbejde, der har været 
med kommunen. Vi har været en del udfordret i forhold til vores 
samarbejdspartnere efter vi blev privatiseret.   
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Refusion/hjælpepakke 
Marianne har sendt det hele op til faxekommune, men der er ikke noget svar 
på, hvornår vi for svar på den økonomiske del.   
Børnetal 
Vi er fuldt op og må ikke have flere, så resten er kommet på vente liste, men 
vi har stadig en masse, der ringer fordi deres børn ikke trives, dem aftaler vi 
møde med for at se om vi passer sammen og så kommer de på ventelisten.  
Marianne er ved at snakke vippe normering med kommunen.  

 
5. Døre ved Simon 

Simon afventer, da der var bestilt nogle forkerte døre. Han kommer ikke til 
at være en, vi bruger mere, Simon oplever det har været op ad bakke. 
Simon føler sig lidt dum i de svar, han har kunne give pga. tømren. 
Personalet giver Simon vores fulde opbakning, da vi os har oplevet tømren 
i dagligdagen.    

 
6. Støtteforening ved Janni 

Støtte forening er noget man skal have, hvis man vil have nogle 
sponsorater osv.  
 
Se bilag der vil blive vedlagt.  
Støtteforeningen skal op til valg til forælde mødet i forhold til at alle kan 
tilmelde sig.  
Vi er nok til at stifte en bestyrelse.  
 

7. Mette 
Mette går på barsel d. 28.10.2020 har hun sidste arbejdsdag og kommer tilbage 

april 2022. derfor skal der ansættes en ny i barselvikariat til omkring 15 

november 2020 så, der skal laves et stillingsopslag og nogle fra bestyrelsen 

skal med til jobsamtaler. Anja og Marianne er gået i gang.  

  

8. Evt. 
Arbejdsdagen på mandag er der også stort tilslutning til så det dejligt.   
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Underskrift og tilstedeværelse 
 
 

Bestyrelsesformand 
 
 
 

Bestyrelsesnæstformand 
 
 
 

Bestyrelsesmedlem 
 
 
 

Bestyrelsesmedlem 
 
 
 

Bestyrelsesmedlem 
 
 
____________________________________________________________________________________________
Besyrelsessuppleant 
 
 
 

Bestyrelsessuppleant 
 
 
 

Medarbejderrepræsentant 
 
 
 

Leder  
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