
Gadevang Asyl bestyrelse – referat – 30. september 2021 
 

Referat bestyrelsesmøde i Asylet 

30. september 2021 kl. 17.00-19.00 

 

Til stede: Gitte, Claes, Asger, Børge og Gylli 

Referent: Gylli 

Agenda 

1. Hvad sker der lige nu? 

 Personale, orientering fra Gitte & Claes 

i. Opsigelse fra nyansat pædagog i vuggestuen, Jette, primo september, fra dag til dag 

(indenfor 3 måneders ansættelsestid). 

ii. Opsigelse fra pædagog Emma (Kessers hus) med udgangen af oktober 2021. 

iii. Dvs. 3 ledige pædagogstillinger, 1 i vuggestuen, 2 i Kessers hus (der kan vælges 60/40 

fordeling med pædagog/medhjælper, men det er ikke benyttet hidtil). 

 Infektionsstatus fra Gitte 

i. Covid-19: Ingen restriktioner. Forældre må fortsat gerne lade børnene håndtere 

køleskab mv. indendøre. 

ii. Rotavirus: Beredskabet har informeret om udbrud af dette. Personalet bruger 

plastikforklæder ved bleskift. Chlorklude. 

iii. RS virus: Beredskabet har informeret om udbrud af dette. Mange ramte i vuggestue og 

børnehave, deraf nede på halv kapacitet i vuggestuen – både tanter og børn.  

 Økonomi, status 

i. Regnskabet går formentligt i nul.  

 Møde med forældre efter henvendelse vedr. bekymring for trivslen for personalet før 

sommeren 

i. Claes og Gitte deltog i mødet med 3 forældre, hvor der blev forklaret, hvad Gitte og 

personalet havde brugt af ressourcer under coronatiden. Claes fortæller, at det var et 

fint og roligt møde. 

ii. Forslag fra forældrene om et slags forældreråd i Asylet, som kunne arrangere diverse 

events. Holdningen er at det som sådan ikke er nødvendigt med et forældreråd, da 

gode ideer og events altid er velkomne og gerne må arrangeres - i den gode 

Gadevangske ånd. 
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 MiniGUK 

i. Starter så småt op igen, fx krea-aften med overnatning. Der er efterhånden en 15-20 

stykker dagligt.  

2. Aula i Kessers Hus 

 KMD melder ud, at der ingen løsning er på nuværende tidspunkt. Afventer at Aula i form af 

KMD og Netcompany kan finde en løsning sammen. Børge og Gitte vil udforme et brev til 

Forvaltningen. 

3. Ressourcetildeling 

 Asylet mister formentligt 60.000-100.000 kr. på den socioøkonomiske tildeling (sprog) 

 Det endelige budget kommer i november, hvor vi evt. kan reagere 

4. Budget 2022-2025 (Hillerød Kommune) 

 Beslutningen om finansiering af parkeringspladsen er udskudt til næste års budget 2023 

i. Gitte tager billeder af gruseren og sender ind til kommunen mhp. at få planet de 

værste huller 

5. Udvidelse af Gadevang Asyl 

 Økonomistatus fra Claes 

i. Budgettet er lukket. Kontakter rådgiveren mhp. evt. flere regninger. 

6. Status på driftsaftale 

 Status fra Claes 

i. Kommunen (Bente Jersie) har svaret på en henvendelse fra september 2020, hvor der 

er 4 hovedpunkter, hvoraf vi har justeringer i aftaleteksten i 2 af punkterne. Snarligt 

møde med formændene for de selvejende institutioner. Efterfølgende møde med 

kommunen i oktober 2021. 

ii. Børge har været til møde med Marie Rayen Olesen (formand, Georgs Æske). Vi ønsker 

klare retningslinjer for samarbejdet med kommunen – fx antal pladser i institutionen 

mv. 

 Følgende punkter mangler fortsat opmærksomhed 

i. Arbejdsmiljørepræsentantuddannelse og trivselsundersøgelser 

ii. MED-systemet 

iii. Rengøring 

iv. Vedligeholdelse af Asylet (vi ejer selv bygningen) 

7. Hverdagen 

 Der har i september været uanmeldt tilsyn fra kommunen (Ebbe), som gik godt.  

 Tanternes dag 

i. Ingen medarbejderrepræsentant til stede ved bestyrelsesmødet i dag. 

ii. Vuggestuen kører mange nye børn ind grundet flere pladser med den nye tilbygning. 

Tanterne har det godt i de nye lokaler.  
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iii. Børnehaven er startet med skovgrupper. 

iv. Den styrkede læreplan er gennemgået stuevis.  

v. Lisbeth og Lisbeth har deltaget i en diplomuddannelse/modul omhandlende Æstetik, 

kunst og leg, dette har smittet af positivt på resten af personalegruppen. 

 Børnenes dag 

i. Børnehavebørnene går i skoven, og det er de glade for. 

ii. Der bliver med stor succes bygget et shelter med UNORD/3.g Gadevang skole 

 Ventelisten 

i. 7 på ventelisten her i 2021. Indtil videre 17 i alt i 2022. 

 Aktuelle børn pr. 1.10.21 

i. 30 børn i vuggestuen 

ii. 48 børn i børnehaven 

iii. 54 børn i fritidshjemmet 

iv. 41 børn i fritidsklubben 

8. Fotografering 

 Gylli har taget kontakt til Gauss foto i Svendborg, som har givet et fint tilbud på både 

gruppebillede/portrætfotografering for de interesserede. Der kan foregå portrætfotografering 

uden personale til stede ved skydningen, da dette arrangeres i forbindelse med afhentning af 

børnene, hvor forældrene selv booker tid. 

 Gylli kontakter Gauss foto igen mhp. etablering af fotografering enten d. 12., 23. eller 25.11.21 

Gitte vender tilbage med hvilken dato, der passer ind i tanternes dag.  

9. Vigtige datoer 

 7.10.21 Stueforældremøde Åen 

 14.10.21 Stueforældremøde i resten af vuggestuen og børnehaven 

 25.1.22 Storforældremøde 

 21.1.22 Nytårskur for Asylet – også for partnere 

10. Diverse 

 Johan, Mikkel og Charlotte er festudvalg til nytårskuren 2022 – dikteret af Claes 😊  

 Vælgermøder  

i. Gitte snakker med Jordnær og lokalrådet (Annika), derefter stillingtagen til hvor meget 

Asylet skal forpligte sig. Gitte tager kontakt til Kirsten Jensen. Regionsvalget er d. 

16.11.21 

 Mobiltelefoni i Kessers hus ved Asger 

i. Dette blev omtalt på forældremødet i september 2021. Kim er i gang med et skriv 

omhandlende brug af mobiltelefoner i Kessers hus. Gitte informerer bestyrelsen om, at 

beslutningen om brug af mobiltelefoner tages på baggrund af Asylets værdigrundlag. 

Der gås ikke ind for et decideret forbud, da dette muligvis vil fordre skjult brug af 
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mobiltelefoner. Claes foreslår, at skrivet kan tages med på næste bestyrelsesmøde og 

diskuteres.  


