
Referat fra bestyrelsesmøde i Troldebo 21/11 2017. 
 

 

Til stede: Bente, Sejla, Kasper, Mette og Heidi. Afbud fra Mille, Suss og 
Nanna. 

 

Præsentation og fortælling om hvad der fanger/interesserer den enkelte i 
bestyrelsesarbejdet. 

Der er enighed om, at det er givtigt at mødes med de andre bestyrelser i 
området samt at holde fællesmøde med personalet. 

Bestyrelsen ønsker, at de så vidt muligt er orienteret først, inden de læser om 
organisatoriske ændringer i huset i nyhedsbrev. Det kan også være at blive 

informeret om, når et personale er sygemeldt i længere tid. 
 

Gennemgang om overordnede emner fra Slagelse kommune herunder 
styrelsesvedtægten. 

Vi er enige om, at vi løbende tager de emner op som bestyrelsen mener er 
relevante, og at Jesper sørger for at bestyrelsen er med ind over budget, 

ansættelser, pædagogisk læreplan m.m.  
 

Sejla er konstitueret som formand og Sus er næstformand, Nanna, 

Suss og Mette er menige medlemmer i bestyrelsen,  Kasper og Mille er 
supleanter, men inviteret med til alle bestyrelses møder. Bente er 

personalerepræsentant og Jesper sekretær. 
 

Godt forældremøde - virkede godt med, at det er i 2 omgange fælles og i 
grupperne, det var svært at forstå forskellen på de 2 rollespil men Stinas 

oplæg er godt og fik nogle ting på plads samt opfølgningen i nyhedsbrevet. 
 

Bestyrelsen er i tvivl om at forældrene er informeret til strækkeligt om den 
nødvendige mængde tøj i troldebo. 

Der skal informeres online i tabulex om tøj seddel, så alle kan se, hvad der 
altid skal være tilrådighed. 

Hvornår går vi fra sommerkasse til vinterkasse. 
Spørge ny forældre om hvad de egentligt har fået at vide om tøj, så det bliver 

en slags tjek på, hvad de har fået at vide. 

 
Bestyrelsen er klar til at være med på et personalemøde, hvor vi gennemgår 

tabulex sammen og ser mulighederne. Vi inviterer evt. en superbruger. Men 
det er vigtigt at forstå tabulex både fra forældre- og personalesynspunkt. 

Tabulex nyhedsbrev. 
Skriv ind når man starter i Troldebo, hvordan man introduceres til tabulex. 

Vi skal se på, hvor meget der rent faktisk kan stå i tabulex. 
 



Vi har i bestyrelsen aftalt at julefest, lysfest og forældrearbejdsdag er om 
fredagen, hvor der deltager et personale fra hver gruppe. Sommerfesten er om 

torsdagen hvor alle personaler er med. 
 

 
 

Kommende møder: 
Vi kan enten tale om tabulex på personalemødet onsdag den 6/12 eller torsdag 

den 4/1 2018 alternativt mandag den 5/2.   

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 23/1 kl. 19 til 21. 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24/4 kl. 19 til 21. 

 
Forældre arbejdsdag med efterfølgende spisning fredag den 4/5 kl. 14 til 18.30 

2018. (Alle kommer når de kan). 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29/5 kl. 19 til 21. 
 

Sommerfest torsdag den 7/6 2018 kl. 16 til 19. 
 

 
Til næste møde skal vi bl.a. tale om. 

 

1. Tabulex 
 

2. Tøj information 
 

3. Budget 2018 
 

I melder nye punkter til Sejla. Jesper og Sejla koordinerer herefter og Jesper 
sender dagsordenen ud. 


