
Referat fra DAGTILBUDSBESTYRELSESMØDE   
Den 24.1 2019    

KL. 19.00 -21.00  
DT, Pilegårdsvej 95   

Budget, regnskab og faglig identitet  

Mødeleder Diana Steffensen 

Afbud: Anette, Dorthe, Martin  og Thomas, suppleanter deltog. 

 

1. Regnskab 2018 og Budget 2019     

• Regnskab 2018 ved Administrativ leder Bettina Bergwald  

▪ Regnskabet 2018 er gennemgået af administrativ leder og DT leder 

▪ Regnskabet 2018 ser godt ud 

▪ Regnskabet 2018 er godkendt  

• Præsentation af Budget 2019 ved administrativ leder Bettina Bergwald  

▪ Budget 2019 er gennemgået af administrativ leder og DT-leder   

▪ Reserveringer/disponeringer 2019 er gennemgået  

▪ Budget 2019 er godkendt   

2. Vedtagelse af budgetprincipper for 2019 – udkast vedlagt  

▪ Budgetprincipper for 2019 er gennemgået  

▪ Bestyrelsen anbefaler på baggrund af et underskud på 225.000 kr. pga. 

renoveringer af køkkenerne til den nye egen madproduktion at dette tilføjes. 

▪ Budgetprincipper for 2019 er godkendt 

3. Præsentation af fællesudgifter 2019 med fokus på DT fremadrettede indsatser 2019 – 

drøftelse og forslag   

4. Data vedr. børnenes ferie –sammenhængende ferie.  

Der er undersøgt data omkring på børnenes ferier og personalets ferie, der indikerer forskelle i 

ferieafholdelsen af de to grupper. Er der forhold der skal belyses nærmere og hvilke aspekter er 

ikke belyst?  Vi vil have en Lokaldrøftelse omkring skolernes ferie. Har skolerne ændret 

holdning til om det er mere acceptabelt at holde ferie udenfor skolernes normale ferieuger? 

Børnenes ferie ligger mere delt ud over hele året og børnene holder mellem 4-6 ugers ferie om 

året. Drøftelse af divergens mellem fakta og overenskomst 

 



5.Fremlæggelse og mulighed for spørgsmål til den ny organisering og ledelseskapacitet i 

Pilehytten, Dagplejen, Universet og Troldehøjen.  

6. Udvalgsarbejdet og forslag til videre proces fremlægges ved udvalgsmedlemmerne og 

besluttes i bestyrelsen  

• Sundhed og Kost – herunder info om kosttilbuddet  

▪ Præsentation af den nye fuldkostordning og det nye køkkenpersonale 

▪ Forårets planlagte personalemøde afholdes med emnet ”Det pædagogiske måltid 

som et læringsmiljø” 

▪ Det er besluttet på visionsseminaret, at serviceniveauet skal være ens i alle 

institutionsafdelingerne med formiddagsmad bestående af rugbrød/ frugt, grønt, 

et frokostmåltid, der vil komme til at bestå af såvel varmt som koldt og et 

eftermiddagsmåltid, som består af hjemmebagt brød med tilbehør, flertallet af 

forældrene - 98% har stemt ja til. Bestyrelsen bakker op og glæder sig.  

▪ Fuldkostordningen administreres samlet  

▪ Bestyrelsen skal have en drøftelse omkring hvorfor vi ikke servere mælk.   

• Kommunikation- tilbageløb fra udvalget.  

▪  Se bilag, bestyrelsen imødekom forespørgslerne.  

 

  

  

 

  

Kommenterede [DS1]:  


