
Referat fra bestyrelsesmøde for Fejø Børne- og Kulturhus den 22. september 2022 
 
Mødedeltagere: Thomas Hermansen, Ann-Mai Hansen, Josephine Schymann, Katrine R Larsen, 
Niels Sloth Larsen, Laust S Jensen og Birgitte Pedersen 
 
Referent: Birgitte 
 

1. Ann-Mai; orientering herunder tilsyn, p-møde, omorganisering, babyalarmer mm. 
Danielle fungerer pt som støtte for barn i skolen. Forventer en omrokering hos personalet i 
børnehus/SFO. Snak om skolestart-tidspunkt (klokkeslæt) – så det passer bedre for undervisere der 
kommer med færgen.  
Vedr. samarbejdet med Stenoskolen, nogle udfordringer omkring skoleårets start.  
Muligt at SFO i efterårsferien foregår i Stenoskolens SFO. Fejø-børnene ledsages af kendt voksen 
fra Fejø. Emneuge i uge 41 forventes også at foregå på Stenoskolen. 
Sommerferielukket i uge 29-30 i 2023, dvs. sammen med Steno.  
Seneste tilsyn i Børnehuset gik rigtig godt. Stor ros til personalet! Konstruktiv dialog med konsulent 
efter tilsynet. 
Babyalarmer: lige nu afprøves et system med flere enheder. Signe tjekker udstyret. 
 

2. Biler ud af skolegården, Tirsdagsholdet, låger og indhegning, orientering v/Thomas  
Biler ud af skolegården, vi opfordrer til parkering langs med og parallelt med muren. 
Tirsdagsholdet holder en velfortjent pause. 
Det er aftalt, at Peter Clemmensen forbedrer lågerne. 
 

3. Energi-spare-tiltag v/ Thomas og Niels 
Væsentlig merudgift til træpiller (ca. 190.000 kr. + merudgift til strøm)  
Der er nedjusteret på termostater på radiatorerne, dog ikke hos de små.  
Det betyder også lukning af varme hver weekend.  
Der sættes varmtvandsbeholdere op i køkken og børnehus.  
Dvs. koldt vand ved håndvaske og i brusere. 
Ved udlejning kan der tilkøbes varme og varmt vand. Pris for varme i weekenden skal beregnes. 
 

4. Status tilbud renovering og indretning dagtilbud v/Niels 
Vi er klar. Afventer afklaring fra Lolland Kommune vedr. driftsoverenskomst (se pkt. 6) inden vi går 
videre.  
Vedr. bibliotek: en del bøger og reoler kommer til Præstegården, nogle reoler kommer ned i 
Børnehuset. De frivillige fra biblioteket arbejder på at få tømt lokalet. 
 

5. Samarbejdsaftale Steno / Niels og Ann-Mai 
Der holdes et møde fredag d. 23. september mellem rep. fra Stenoskolen og 3 fra FBKHs-
bestyrelse. Vi har en række spørgsmål der trænger til afklaring.  
Steno har været og er ramt af sygemeldinger. 
 

6. Driftsoverenskomst genforhandling, status og høringssvar 
Vi afventer stadig en udmelding fra Lolland Kommune (LK) vedr. begge driftsoverenskomster 
(bygningsdel og børnpasnings-del), hvor LK har varslet en besparelse på ca. 150.000 kr.. Vi har 
kraftigt påpeget, at Børnehuset skal op på samme normering som øvrige pasningsordninger i 
kommunen, og ikke afregnes som nu med dagpleje-sats. 
Der er stor risiko for, at der først kommer en udmelding efter 15. oktober, hvor Lolland Kommune 
vedtager ”budget 2023”. Niels har rykket for svar flere gange. 
 

7. Eventuelt;  
Næste møde er den 27. okt. Møde den 1. dec. flyttes til tirsdag d. 29. november kl. 18.30. 
 


