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Referat fra bestyrelsesmøde den 1.11 2017   
 

Konstituerende møde: 

1. Velkommen ved Dagtilbudsleder Diana Steffensen 

2. Præsentationsrunde 

3. Dagtilbudsbestyrelsesarbejdets formål og kompetenceområder gennemgået. DT beslutningsproces 

er lang, præsenteret ved OBH modellen.  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. 

o Pjece vedr. bestyrelsesarbejdet vedhæftes referatet 

• Proces med værdiafklaring: Bestyrelsen beslutter 4 værdier: Tillid, Engagement, Forståelse 

for forskellighed, transparens  

 

4. Konstituering: Valg til formand og næstformand 

Sally Ipsen  (Bavnebakken) er valgt som formand. 

Sofie La Cour  (Dagplejen ) 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: 

10.1 kl.19-21 

5.3 kl.19-21 

11.6 kl.19-21.30 

6.9 kl.19-21 

Ad hoc møde: 5.12 19-21.30 Kvalitetsrapport og julehygge. 

 

• Referat går på skift. 

• Tavshedserklæring underskrevet i forældreråd. 
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Ordinært møde: 

• 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: 

• Forældresamskabelse 

• Sprogarbejdet 

• Mobning 

• Aktiviteter- kvalitet i praksis og ledelse deraf.  

• Normeringer Fokus på forskellighed / respekt for forskellighed 

• Børneintra hjemmesider 

• Frivillighed 

• Overgange og samarbejde med skolen 

• Kommunikationskultur 

• Trivsel, medarbejderudskiftning 

• Nye tiltag i forhold til forældreinddragelse- forældresalon med foreslåede emner. At være 

forældre, kost, krop og bevægelse 

 

• Information om udarbejdelse af Kvalitetsrapport – årsplan gennemgået og vedhæftes referatet 

 

• Nyt fra DT 

 

• Lukkedage i DT, godkendt af bestyrelsen. 

• Olympia den 9.3 og 5.10, da den skal idrætscertificeres 

• Kompetenceløft Forældresamskabelse, som handler om at inddrage forældre. 

Dette er planlagt i DT til at foregå som afdelingsvise lukkedage med et særskilt 

fagligt perspektiv på den enkeltes afdelings niveau. 

• Dagplejen har haft nedsat et udvalg, der har haft fokus på Kvalitet i dagplejen. Med det 

som baggrund søger DT en pædagogisk leder til den 1.1 2018. Sally er 

bestyrelsesrepræsentant i ansættelsesudvalget 

Næste møde den 5.12 2017  

Referent Diana Steffensen 


