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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 11.6 2018 KL. 19.00 -20.30 
ORDINÆRT MØDE  
KL. 20.30 -21.30 SOMMERHYGGE PILEGÅRDSVEJ 95  
 

Alle afdelinger og medlemmer tilstede. Mødeleder Sally og referent Atle. 

1. Kommunikationskultur – Nyt fra Frontløber projektet- Mål, proces og udbytte. 

o Frontløberprojekt, der etableres ny hjemmeside, som skal 

profilere dagtilbuddet. Fokus på hvordan vi kommunikerer med 

forældrene. 

o Kan blive taget op som tema på et bestyrelsesmøde i August. 

o Nedsættelse af udvalg omkring dette punkt: Atle, Dorte, Diana 

 

2. Ferietilmelding: Evaluering af ny praksis omkring ferietilmeldingen på Børneintra, 

alle forældreråd har drøftet dette på deres møder frem til bestyrelsesmødet 

• Man skal aktivt melde sig til feriepasning og dette har været afprøvet i år. 

Dette kan gøre at man tager mere aktivt stilling til om ens børn kan holde 

fri. 

• Fungerer fint, men man kan alligevel teknisk ændre det efterfølgende på 

Intra. Der opfordres til forældre dog ikke at gøre dette. 

• Der er stadig nogle som ikke melder sig til/fra, som personalet skal 

spørge. 

• Nemt at bruge ferietilmeldingen. 

• Svært at se i app’en om man har fået nye beskeder, kunne f.eks. være i 

form af tal ved siden af ”beskeder” i menuen. 

• Hvis ugerne man melder ind, går ind over låste uger, skal man indtaste 

ferie af flere omgange (f.eks. hvis man skal melde ferie ind fra uge 27-32, 

skal man både taste 27 28 og 32 ind udover de låste 29 og 30). 

• Retorikken i beskederne omkring ferietilmelding kan opfattes negativt. 

• Det kan være mere tydeligt at forældre skal tage stilling til alle ugerne i 

sommerferien og ikke kun 29 og 30. 

• Det fungerer fint med de løbende notifikationer. 

• Nogle forældre oplever at deres registreringer ikke bliver gemt i app’en 



 
2 

(muligvis skal app’en lukkes helt ned før den gemmer). 

• Muligvis skal dette nye tiltag have tid til at virke. 

• Stadig stort frafald i tilmeldingen efter fristen for tilmelding. 

• Muligvis kunne en papirseddel virke mere bindende end at bruge intra. 

• Mere dialog omkring konsekvenserne ved for sent framelding af børn 

(spildte personale ressourcer). 

• Tendens til at de 0-2 årige børn generelt holder mindre ferie og kortere 

sammenhængende ferie. Tage dette op på forældreråd og efterfølgende 

et bestyrelsesmøde. 

• Forældre af sundhedsfaglige faggrupper har ikke ret til 3 ugers 

sammenhængende ferie. 

• Hvordan påvirker forældres arbejdsvilkår deres muligheder for at holde 

ferie sammen med deres børn? 

  

3. Udvalgsarbejder fremlægges ved udvalg:  

• NY sundhedspolitik præsenteres, inklusiv ny fremadrettet kostpolitik.  

• Drøftelse om kostpolitikken. 

• Fokus på at mange børn får for meget sukker, derfor prøves denne nye 

politik af i en periode og tages op til revidering, tidligst om et år. 

Kostpolitikken træder i kraft fra 1/9 2018 

• Der undersøges om man kan lave egen produktion af frokostmåltidet – 

fuldkost. Dette vil kræve en egen betaling på eftermiddagsmaden på 160 

kr. pr. barn. om måneden af forældrene. Bestyrelsen bakker op om, at 

der arbejdes videre med dette forslag. 

 

• Forældresalon- evaluering af denne, resultatet af aftenens feedback 

fremlægges ved DTL med en efterfølgende drøftelse og kvalificering i 

bestyrelsen, hvad mener forældrerådene om det og er det noget, vi skal 

arbejde videre med? 

• Generelt god oplevelse af samtalesalonen og positive tilbagemeldinger. 

• Ordet samtalesalon kan lyde for akademisk, men muligvis skal konceptet 
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bare have tid til at komme i gang. 

• Forslag om navneskilte. 

• DTL scanner feedbackpapirerne ind, som kan bruges i fremadrettet 

arbejde med forældresaloner. 

 

4. Kommende lokale udviklingsplan 2018. Indhold og proces ved Diana 

• Der er ved at blive lavet en ny udviklingsplan som kommer efter august. 

 

5. Styrkede læreplan- Nyt lovgrundlag for DT`s fremadrettede arbejde er vedtaget i 

Folketinget og DT udviklings- og læringssyn og strategi ligger som et nyt og 

dynamisk dokument  

• Ledergruppen har arbejdet med at revidere udviklings- og læringssyn og 

der er blevet lavet en strategi for implementering. Nogle af ændringerne: 

o -nyt perspektiv ind i forhold til science. 

o -man skal arbejde med alle 7 temaer på én gang i form af læringsmiljøer. 

o -Fokus på at børn lære via leg og flow. Herunder hvordan man skaber gode 

lege/læringsmiljøer. 

God sommer  

MVH Diana Steffensen 


