
Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2018.10.09 
 

Konstituerende  og ordinært bestyrelsesmøde. 

Tilstede: Mødelder  Diana DTL, Louise forældre Troldhøjen, Pioeotr forældre Universet, Lars forældre 

Pilehytten, Thomas forældre Kolbøtten, Helle medarbejder/pædagog Kolbøtten, Camilla forældre 

Labyrinten, Dorte forældre Bavnebakken, Lissy medarbejder/dagplejer, Seranda forældre Olympia, Lars 

forældre Spiloppen Karen PL Pilehytten, Anette PL Bavnebakken. 

Afbud: forældre Dagplejen og Rikke Medarbejder. 

Referat 

Bestyrelsens Formål og kompetencer 

Dagtilbuddet arbejder ud fra dagtilbudsloven § 7, fremme børns trivsel, læring og udvikling gennem den 

nye styrkede lærerplan som bl.a. har fokus på børnenes leg og de pædagogiske læringsmiljøer. 

Vi skal give børnene medbestemmelse og vi skal arbejde med forpligtende fællesskaber.  

Vi skal samarbejde med forældrene for bl.a. at sikre børn en god overgang fra hjem til skole. 

13 principper er fastsat af Byrådet og magistratsafdelingen for børn og unge: 

PowerPoint vedhæftes.  

Der er fastsat en ramme med 5 bestyrelsesmøder det kommende år, og dermed også 5 

forældrerådsmøder. 

Vi ser os som et dagtilbud, og luppen sætter retning fro de pågældende års indsatser 2-3 fokuspunkter ved 

årets start, og fordeler midler ligeligt mellem afdelingerne. 

Frokostordning i dagtilbuddet: alle børn skal som udgangspunkt tilbydes et sundt frokostmåltid alle ugens 

hverdage. Der arbejdes i dagtilbuddet på ændre til egenproduktion i 3 afdelinger, hvor der så skal laves 

mad til alle afdelinger undtaget dagplejen. Der skal afholdes afstemning blandt alle forældre. Der skal også 

stemmes om eftermiddagsmaden. 

• Et princip fastsætter en ramme og kan besvares med hvad 

• En handling fastsætter en retning og kan besvares med hvordan 

Forventning OBH-model overvejelse > beslutning > handling > overvejelse > beslutning > handling 

Beslutningerne tager tid.  Vi er en stor organisation, og alle skal høres og ”have en stemme”. 

Værdier: for det kommende bestyrelsesarbejde:  respekt, åbenhed og proaktiv/visionær/engagement 

Forventninger i i forældrebestyrelsen: 

• Indsigt/gennemsigtighed 

• Engagement og fleksibilitet i forhold til udvalgsarbejdet 

• Sundhedspolitik Fedme blandt børn/unge 

• Gøre en forskel 



Forretningsorden bliver gennemgået og underskrevet og vedlægges.  

Formand: Camilla Andersen  fra Labyrinten og næstformand Lars Bøjesen fra Spiloppen  

Referat af ordinært møde 

Den røde tråd tages op efter den gamle bestyrelse med ideer til emner der kan arbejdes med det 

kommende år 

Tilbageløb fra grupperne om kommende temaer.  

• Overgange hjem/afdeling - vugge,dagpleje/børnehave - børnehave/skole 

• Selvværd/robusthed – hvordan sikre vi at vores børn får den robusthed som er fundament for 

videre liv 

• Ferie – fokus på hvor meget børnene har sammenhængende ferie (dataindsamling) 

• Fokus på at gøre hverdagen god for medarbejderne så fokus er på kerneopgaven 

• Sundhedspolitik med fokus på den mentale sundhed  

• Samarbejde med skole – hvordan kan vi arbejde med at de gode ting følger med børnene i skolen  

• Ny styrkede lærerplan 

• Ny kostordning med egenproduktion 

• Deltage i rådmandsmøder 

• Samskabelse  

• Nye dagtilbudslov 

• De gode ting fra den gamle bestyrelse 

• Vigtigt at få arbejdet i bestyrelsen ud til resten af forældregruppen 

Kommende møder:  

Tirsdag d. 13. nov. 19-21 Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 12. dec. 19-21.30 Ad. Hoc møde med Pædagogiske ledere med juleafslutning 

Torsdag d. 24. jan. 19-21 Bestyrelsesmøde 

Mandag d. 18. marts 19-21 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 18. juni 19-21.30 bestyrelsesmøde med sommerafslutning 

Onsdag d. 28. aug. 19-21 Bestyrelsesmøde 

 

Ref: Anette Hostrup 

 

 

 

 

 



 


