
 

 
 

Dagsorden og referat til Bestyrelsesmøde Kolt Hasselager Dagtilbud den 08.09.2022. Kl. 19.00-21.00 

Tidspunkt: kl. 19.00-21.00 
Mødeleder:  Mette Steen 
Referent:  

• 8. 9: Dennis 

• 21.11: Cecilie 

• 17.1.23: Frederik 

• Referenter den 21.3 og 7.6 
besluttes på næste møde 

 

Deltagende:  
Ansatte: 
Mette, Dtl - Pernille, Pl Olympia - Karen, Pl Universet - Diba, Medarbejder Labyrinten - Dorthe, Medarbejder Bav-
nebakken – Jannie, Medarbejder Universet. 
Forældrerepræsentanter: Dennis fra Kolbøtten, Mia fra Pilehytten, Trine fra Troldehøjen, Frederik fra Olympia, 
Cecilie fra Spiloppen. Christina fra Bavnebakken 
 
Afbud: Stig fra universet - Betinna fra labyrinten - (ingen valgt fra Dagplejen) 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse (D) 
eller beslutning (B) 

Tid 
Estimeret tid 
til punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse 
af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Ansvarlig 

1. Velkomst og præsentation (O) 19.15-19.45 Runde hvor vi lærer hinanden at kende 

• Hvilken afdeling repræsenterer man 

• Hvorfor ønsker man af at sidde i bestyrelsen og hvad forventer man at 
kunne bidrage med. 

Alle 

2. Forretningsorden (O+D+B) 19.45-20.00 Forretningsorden 

• Gennemgang af forretningsorden  
o Det besluttes af årets bestyrelsesarbejde afsluttes før sommerfe-

rien.  

• Underskrift 
o Forretningsorden godkendes og underskrives 

 

Mette 

3. Konstituering (D+B) 20.00-2015 Konstituering Mette 



 

 
 

• Valg af formand 
o Stig fra Universet er valgt som formand 

• Valg af formands suppleant 
o Christina er valgt som suppleant 

• Referent 
o 8. 9: Dennis 
o 21.11: Cecilie 

o 17.1.23: Frederik 

▪ Referenter den 21.3 og 7.6 besluttes på næste møde 

 

4. Planlægning af bestyrelsesåret 
(O+D+B) 

20.15-20.30 Planlægning af bestyrelsesåret 

• Årsplan 
o Gennemgang af årsplan 

• Ønsker for året 
o Gennemgang af temaer fra tidligere år – fx Fri fra Mobberi o.a.  
o Ideer til temaer:  

▪ Buddy-ordning inspireret af Fri for Mobberi – forældrenes 

roller/god intro til nye forældre 

▪ Fælles faglige oplæg for hele dagtilbuddet/i de enkelte in-

stitutioner – fx Forældrecafe m/ tema fra 15-17 

▪ Dtl. giver overblik over tidligere temaer – fx at fælles faglig 

dag for hele tilbuddet historisk har været svært at skabe 

opbakning til 

▪ Faglige Fyrtårne – hvor er vi? 

 

Mette 

5. Info fra dagtilbuddet (O+D+B) 
 

20.30-21.00 Info fra dagtilbuddet 

• Aula gruppe – Mail på hjemmesiden  
o Formandens mail skal på hjemmesiden 

Mette 



 

 
 

• Film på hjemmesiden – Branding 
o Film med præsentation af dagtilbuddet på hjemmesiden som er 

lavet af forvaltning og skal ligge der. 

• Rekrutterings udfordringer 
o Rekrutteringsudfordring – der er en film undervejs som dagtil-

buddet selv laver.  
o Vi ønsker at tænker nyt for at tiltrække pædagoger til dagtilbud-

det 
o Vi har meget fokus på at sætte det rigtige hold også selvom v ikke 

har det antal pædagoger vi ønsker. 

• Beslutning vedr. Valg af Madordning 
o Det besluttes at der skal være samlet afstemning i alle afdelinger, 

når vi sidst på ordet skal stemme mellem at forældrene bringer 

madpakker eller og dagtilbuddet tilbyder et frokostmåltid. 

 

6. Evt.    

  

 

 


