
Referat fra bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kulturhus afholdt den 6/4-2022 

 

Deltagere: Niels, Thomas, Josephine, Katrine, Ann-Mai, Laust og Birgitte 

 

Referent: Birgitte 

 

1) Ny aftale med Stenoskolen om satellit 

”Aftale-udvalg” – hvem deltager fra bestyrelsen 

Forslag: alle fra forældregruppen (med børn i skolealderen) inviteres til at deltage.  

Fra bestyrelsen deltager Thomas, Josephine og Katrine.  

 

Ann-Mai kontakter Astrid for en konstruktiv evaluering af samarbejdet med HR (hvad var godt og 

hvad var mindre godt). 

 

Dispensation til satellit   

Vi er lovet ét foretræde for 2 udvalg og et underudvalg i Folketinget d. 27. april 

1. Børne- og undervisningsudvalget 

2. Udvalget for Landdistrikter og Øer samt underudvalget Udvalget for Småøer  

– hvem deltager? 

Vi besluttede: Niels deltager fra FBKH sammen med Stenoskolen, Fejøforeningen, samt foreningen 

af de 27 småøer. 

 

Vedr. færge 

Josephine kontakter Lolland Færgefart (Max) om FBKH kan få en erhvervskonto til brug for 

Stenoskolens personale; med rabat tilsvarende minimum den fra værdikort 37,5%. 

 

2) Bestyrelsens arbejdsopgaver 

Laust: driftsoverenskomst (dagplejer, lukke uger, nye børn v/kommune)  

Laust vil kontakte Bandholm Børnehus for en snak om deres driftsoverenskomst. 

Vi har brug for at få forhandlet FBKHs driftsoverenskomst med Lolland Kommune, med henblik på 

en bedre økonomisk aftale. Forholdene på Fejø og i Fejø Børnehus er væsentlig anderledes nu end 

ved starten i 2015 (der er taget udgangspunkt i dagpleje-lignende forhold). 

 

Orientering fra Ann-Mai; dagtilbud stort og småt (MUS, rekruttering)  

Signe har gennemført MUS-samtaler og der er udarbejdet handleplaner. 

Arbejder med intern kommunikation og de pædagogiske opgaver. 

2 personaler er tilmeldt AMU-kurser i pædagogik og udeliv. 

SFO’en varetages af ansat personale.  

Vikarstilling – for Danielle og Kikki. Flere gode ansøgninger. 

Der arbejdes på opdatering af ArbejdsPladsVurdering. 

Tilsyneladende rotter på legepladsen og i skuret. Laust vil gerne kontaktes af skadedyrsbekæmper. 

Personaleønske om 2 I-pads og 2 mobiltelefoner. Beslutning om 3.000 kr. til disposition. 

Drøftet nyt system til kommunikation til forældre. Facebook-gruppen fungerer tilsyneladende godt. 

 

Niels: Låge lejeplads, Corona sygedage, sikker e-mail, træpiller, nye børn  

Behov for at ændre låge til legeplads af hensyn til græsslåning.  

Niels har aftalt opgaven med Peter Clemmensen. 



 

4. klasse fra Steno skolen kommer til en overnatning. Astrid tager snakken med dem. 

Antal sygedagpenge pga. corona er blevet opgjort. Der er mulighed for tilskud fra Lolland 

Kommune. 

 

Snak om brugen af sikre mails. Evt. via e-boks til Lolland Kommune. 

Måske har Steno et system, de kan anbefale. 

 

Der er udsigt til markant prisstigning på træpiller, (lille 3 dobling, stigning på ca. 70.000 kr. årligt). 

Vi afventer bestilling til efter sommerferien. 

 

Nye børn 

Maj: Carmen ca. 3 år starter i Børnehuset. 

Snart: Barn på 3 + 9 år fra Ukraine starter i Børnehus og skole. Et familiemedlem vil gerne deltage i 

introforløb. 

 

Josephine: Ok med opgaver. Betaling af regninger m.m. 

Katrine: Ok med IT-opgaver. 

Birgitte er kontaktpersonen mellem Støtteforeningen og FBKH (fejl i oprindelig arbejdsplan). 

 

3. Parkering i skolegården  

Vi ønsker, at bilerne kommer ud af skolegården. Der skal være et alternativt sted at parkere. 

Det koster ca. 100.000 kr. at etablere kørefast underlag på pladsen op mod 100-meterskoven 

(Thomas har tjekket prisen). Snak om at etablere parkering på bagsiden af halvtagene, langs vejen 

op til de tidligere lærerboliger. 

 

Støtteforeningen har fået bevilget den sidste del af finansieringen fra LAG til renovering af 

halvtagene i skolegården. Dermed er der nu fuld finansiering til renoveringen. Minna forventer, at 

arbejdet klares inden august. 

 

4. Besøg af H.M. Dronningen den 31/8, orientering v/Niels 

Vi får 3 indledende planlægningsbesøg op til. Udkast til program er lavet, men skal gennemdrøftes 

ved de indledende besøg. 

 

5. Eventuelt 

Laust: om henvendelse vedr. ødelagt flise på trappen ved fordøren.  

Team Norman: Der er arbejdsdag første tirsdag i måneden kl. 17.30-18.30. Efterlyser opbakning. 

Der arbejdes på at forbedre lyset i gymnastiksalen. 

 

Støtteforeningen arrangerer Markedsdag lørdag d. 21. maj kl. 10-15.  

Det kunne være en anledning for forældre/personale fra Steno til at se FBKH. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 5/5-22 

 


