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Referat fra bestyrelsesmøde den 6.10 2016  
 

Afbud fra Søren Bertelsen, Thomas fra Kolbøtten, Dorthe fra Universet, Mathilde fra Troldehøjen 

Tilstede: Henriette fra Labyrinten, Saranda fra Olympia, Helle fra Spiloppen, Christina fra Pilehytten, Julie 

fra Dagplejen , Stine (suppleant) fra Bavnebakken, Atle fra Troldehøjen, Lotte fra Dagplejen, Karen , PL fra 

Pilehytten og Diana DT leder.  

Konstituerende møde: 

1. Velkommen ved Dagtilbudsleder Diana Steffensen 

2. Præsentationsrunde 

3. Dagtilbudsbestyrelsesarbejdets formål og kompetenceområder gemmengået . Værdier og 

forventninger til det kommende bestyrelses år besluttet – proces og  præsentation ved DT leder. 

 Dagtilbudsbestyrelsens kompetencer: Punkt 10 og 11 er delegeret til forældrerådene. 

 Gode råd fra den tidligere bestyrelse:  

o Sparring og viden deling mellem forældrerådene er supergodt.  

o Respekt for hinandens positioner og perspektiver.  

o Mindre drift og mere tema. 

 Proces med værdiafklaring:Bestyrelsen beslutter 3 værdier: Åbenhed, respekt og 

nysgerrighed. Hvilke handlinger fodrer det? Stikord fra gruppearbejderne:  

o Nysgerrighed i forhold til dagplejen og digitalisering, undersøge mulighederne for 

hvordan institutionerne kan opdatere deres hjemmesider. 

o Der skal være plads til alle ideer og vi skal forholde os konstruktivt. 

o Respekt: Ikke afbryde når andre snakker. 

o Forældre – pædagog samarbejde. Være nysgerrig på, hvad hinanden kan bidrage 

med og forståelse for, at vi ser tingene forskelligt og er i forskellige situationer. 

o Finde det bedste frem i hinanden. 

o Dagpleje og institutioner kan lære mange ting af hinanden, dette kan bestyrelsen 

fodre. 

 

4. Konstituering: Valg af formand og næstformand 

Julie  Kirsbak (Dagplejen) er valgt som formand. 

Sally Ipsen (Bavnebakken) er valgt som næstformand. 

 

5. Formalia – udkast til forretningsorden er sendt ud til medlemmerne og vedlagt dagsorden. 

 Aftale om mødehyppighed (min. 4 om året) 

Vi har 4 ordinære møder. Diana laver udkast til mødedatoer. Tidsrummet er kl. 19-21. 
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 Aftale om hvem der skriver referat. 

-Jan skal lave skabelon til referat og dagsordenen. 

 Tavshedserklæring underskrevet i forældreråd. 

 

 

 

Ordinært møde: 

1. Hvad er bestyrelsesmedlemmerne optaget af – hvilke temaer ønsker forældre – og 

medarbejderrepræsentanten, at der skal være fokus på i det kommende år? 

Temaer for det kommende års arbejde: 

 Forældre pædagog samarbejde – hvordan kan vi hjælpe hinanden? 

 Børneintra som værktøj. Hvordan inddrages de forældre som ikke bruger intra? Hvordan 

kan vi ændre intra, sådan de bliver inddraget? 

 Sundhedsfremme. Hvordan kan forældre/personale styrke børns selvhjulpen hed? 

 Årshjul (den pædagogiske læreplan). 

 Kommunikation. Viderearbejde fra sidste bestyrelses år. 

 Kost. Både indhold af maden og pædagogikken omkring måltiden. Bredt tema om kost, 

både frokost og eftermiddagsmåltidet. 

 Hjemmeside. Opdatering af hjemmesiden, sådan at den rigtige info er der og den blive 

”spiselig”. 

 Sociale arrangementer i institutionerne på tværs (eksempelvis familiefestival eller 

legesøndage i institutionerne på tværs af afdelinger). 

 

2. Information om den kommende Lokale udviklingsplan- temaer for kommende bestyrelses år? 

Folder omkring den lokale udviklingsplan er uddelt. Udviklingspunkterne herfra er robusthed og 

inklusion. (folder vedlagt referat). 

 

Kommende arrangementer/møder: 

 15. november (kl. 19 til 21) Fælles bestyrelsesaften for Bavnehøj skole og Kolt Hasselager 

Dagtilbud.  Foredrag med James Nottingham på Søndervangsskolen. Tilmelding til Diana 

hurtigst muligt. 

 21. november (kl. 19.30 til 21.30) Dialogmøde med rådmanden på Stensagerskolen.  Meld 

tilbage til Diana. 

 

 

3. Information om kommende frokostmåltidsafstemning 

Diana laver udkast til stemmesedler m.m., som kvalificeres på næste møde. Forældreråd og 

afdelinger inddragende proces om afstemningen. 

 

4. Fastsættelse af datoer på kommende bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøder:  

Onsdag d. 30 november fra 18.30 med julehygge. 

Tirsdag d. 24 januar kl. 19 – 21. 
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Onsdag d. 26 april kl. 19 – 21. 

Torsdag d. 24 august kl. 19 – 21. 

Udkast til årsplan eftersendes til bestyrelsen til godkendelse og verificering.  

 

5. Nyt fra DT 

I øjeblikket er der fokus på udbygninger af institutionerne, samt etablering af midlertidige 

afdelinger. Med udgangspunkt i erfaringer fra denne proces, skal bestyrelsen skal lave ny 

kommunikations strategi - fokus på brug af de sociale medier. 

Der projekteres ny institution, Universet , Universet er midlertidig på Kolt østervej 45.   

Lederuddannelse, LOKE, igangsat  

Information om motorikteamet og uddannelse dermed.  

2017 er 10 års jubilæums år for Børn og unge og ikke mindst for Dagtilbuddet.  

Information om Familiegrupper, tværfagligt trivselsmøde og Tværfaglig enhed som er nye tilbud til 

med fokus på tidlig indsats. 


