
REFERAT 

DAGTILBUDSBESTYRELSESMØDE 

Den 28.8 2019 KL. 19.00 -21.00 

DT, Pilegårdsvej 95 

 

Denne gang vil bestyrelsesmødet have karakter af opsamling og evaluering af årets gang. 

Bestyrelsen skal runde året af og dagsordenen er præget af dette. 

 

Afbud: Thomas Kolbøtten, Annette Hostrup Bavnebakken, Lars Pilehytten, Zaranda 

Olympia, Lars Spiloppen 

1. Nyt fra dagtilbuddet – herunder gennemgang af referat fra sidst 

• Diana er tilbage 1. september 

• Malene Clemmensen PL i Troldehøjen har sagt sin stilling op, og Lisbeth 

Mikkelsen er konstitueret  

• Der var stor begejstring for oplægget fra familiegruppemedarbejder Mathilde 

Rønn, og et ønske flere steder, at forældregrupperne hører oplægget. Dette 

arbejdes der videre med i ledelsen 

 

2. Evaluering af Årets gang i bestyrelsen- herunder temaer og udvalgsarbejder og 

gode råd til det fremadrettede bestyrelsesarbejde. 

• Der har været afholdt 2 møder i kostudvalget og 1 møde i 

kommunikationsudvalget. Der er flere gode idéer i kostudvalget, som det 

anbefales at arbejde videre med. Kommunikationsudvalget blev hørt og 

bakkede op om allerede etablerede tiltag 

• Alle bestyrelsesrepræsentanter fra afdelingerne der er tilstede i aften, sidder 

et år mere i forældrerådet, og dermed er der mulighed for at de tager et år 

mere i bestyrelsen 

• Det anbefales at der fortsat er temaer på møderne, der belyser den 

pædagogiske praksis, og der drøftes muligheder for at invitere 

forældregruppen ind til oplæggene som en del af mødet (først), og så 

afholdes bestyrelsesmøde efterfølgende 

• Tidspunktet 19 – 21 giver mening for forældre både af personlige og 

arbejdsmæssige årsager. Det drøftes om man kan holde forældrerådsmøder 

fra 17 – 19 for så at holde bestyrelsesmøde fra 19 – 21. Dette er der ikke 

umiddelbart tilslutning til. 

 

 

3. Kommende forældremøde og valg til råd og bestyrelser. Præsentation og 

idegenerering fra hver afdeling.   



Dp: oplæg om Fagligt Fyrtårn og hvad det indebærer 

Kolbøtten: I år går man på stuerne efter valg 

Spiloppen: Life hack – gode råd fra personalet til forældre om f.eks. selvhjulpenhed.  

Labyrinten: to delt møde, vug først, så fælles og så derefter bhv 

Universet: samme model som i Labyrinten 

Troldehøjen: har ikke været drøftet endnu 

 

•  

4. Evt 

Vi talte om SLF , og det fokus vi har omkring det de næste 3 år.  


