
Referat fra bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kulturhus den 24/8-2022 

 

Mødedeltagere: Niels Sloth, Thomas Hermansen, Ann-Mai Hansen, Josephine Schymann, Laust S Jensen, 

Katrine R Larsen og Birgitte Pedersen 

 

Referent: Birgitte  

_______________________________________________________________________________ 

1)Signe deltager under pkt; orientering låger/hegn, pauser, ansættelseskontrakt Signe, 

personalesituation.  

Der er behov for en afskærmende plade på låger og bedre lukke/sikrings-mekanismer på alle låger omkring 

udearealer.  

Behov for lukke/sikrings-mekanisme på dør på gangen ind til Børnehuset. 

Signe køber/finder de særlige dele, der er behov for, Thomas sørger for at tingene bliver monteret. 

Der er nu i vagtplan planlagt pædagogisk/administrativ tid (børne-fri) mellem kl. 12 og 13. Personalet 

holder børne-fri 2 og 2, så de får et afbræk, og får klaret ”andre” opgaver. 

Babyalarmer. Vi skal ha’ overblik over hvilket udstyr vi råder over. Hvis det ikke er tilstrækkelig godt, købes 

nyt udstyr med flere børne-enheder. Signe er tovholder på opgaven, Katrine og Josephine bidrager. 

 

Snak om forskellige personaleforhold. 

 

Vandhane og brusere i kælderen driller, støvsugeren har brug for et tjek (filter og poser)– Ann-Mai snakker 

med Finn. 

Børnehave og vuggestue bytter lokaler den kommende tid. 

WiFi fungerer ikke ordentligt, acces-points udskiftet, Stenoskolen har lovet at deres it sagkyndige hjælper. 

 

Forventer et møde inden længe med Rene fra Stenoskolen vedr. ansvarsfordeling, økonomi m.m. 

 

2) Biler ud af skolegården v/Ann-Mai  

Ann-Mai formulerer en kortfattet tekst til skilt. 

Parkering i skolegården forbudt hverdage 9-15. 

Personale undtaget (kan holde under halvtaget ud mod vejen når der er ledige pladser). 

 

3) Tirsdagsholdet orientering v/Thomas  

Indkalder igen til d. 30. august. Bla. rengøring omkring hovedindgangen. 

(Hanne Humble pynter omkring indgangen fra kl. 18 samme dag, BP) 

 

4) Status tilbud renovering og indretning dagtilbud v/Niels  

Netop modtaget tilbud på totalrenovering af det kommende børnehave-lokale. Tilbud er acceptabelt, vi 

afventer lige driftoverenskomst-forhandling med kommunen inden vi sætter i værk. 

Vi arbejder videre med ansøgning af div. puljer og fonde. 

 

5) Dronningens besøg v/Niels orientering, plan og to-do liste, opgavefordeling gennemgang.  

Snak om drejebogen. Samlet er der beregnet 25 min. til besøget på FBKH. 

Vi håber at mange vil være med i skolegården – til kaffe og kransekage og flag. 

 

6) Fitness / bibliotek status; v/ Katrine, Thomas og Niels 

Tirsdagsholdet flytter nogle at bibliotekets reoler ud i forgangen ved køkkenet. Fliser tages ned først.  

Skabene med de udstoppede dyr flyttes ind i mødelokalet. Går i gang efter dronningens besøg. 

Thomas og Laust er tovholdere. 

 



7) Samarbejdsaftale Steno, Færgebilletter mm.  

Forventer møde med Steno omkring d. 15. september, hvor der er klarhed over elevtal, tilskud m.m. 

 

8) Driftsoverenskomst genforhandling, status.  

Niels, Laust, Katrine og Thomas var til møde d. 23.08.22 med direktør for Børn, Unge og Familie, Kultur, 
Fritid og Borgerservice, Skole og Dagtilbud for Lars Poulsen Jensen, Lolland Kommune. 

Driftsoverenskomsten vil blive genforhandlet. Hidtil er Fejø Børnehus betalt efter en dagpleje-takst. Der er 

nu så mange børn på stedet, at det ikke længere er acceptabelt., og vi skal over på institutionsvilkår; stor 

betydning for vores økonomi. 

LPJ vender tilbage med et nyt forslag forholdsvis hurtigt. I samme omgang står vi i sparekatalog til at blive 

skåret med 150.000 på kulturhuset fra 2023. Det er vores forventning at ny driftsoverenskomst på 

dagtilbud mere end opvejer dette. 

 

9) Eventuelt 

Niels har modtaget forslag fra en gruppe forældre der gerne vil oprette et forældreråd. Bestyrelsen byder 

det velkomment og tilbyder at et evt. forældreråd 2 gange årligt kan deltage i FBKH bestyrelsesmøder 

sammen med leder af dagtilbuddet/SFO (Signe). Forældrerådet afleverer dagsorden forud for mødet, og 

kan kun deltage under eget punkt hvor leder af dagtilbuddet/SFO også deltager. Forældrerådets 

repræsentanter kan benytte bestyrelsen som sparringspartner – ikke de ansatte i Børnehuset. 

Forældrerådet har ikke direkte kontakt med personale – det går gennem bestyrelsen. 

 

Henvendelser vedr. skoledrift skal rettes direkte til Stenoskolen, da FBKH ikke har med skoledriften at gøre. 

 

Opdatering af dokumentet ”arbejdsopgaver” efter at Signe er blevet ansat. 

 

Niels deltager i stedet for Ann-Mai ved tilsyn den 1/9 


