
 
 
Bestyrelsesmøde  

Kl. 19.00 

Check in:  Vi slår med terningen…. 

 

 

Kl. 19.05 

 

Kostordning 
 
Baggrund 

Bestyrelsen har valgt, at kostordning skal være et indsatsområde i denne bestyrelsesperiode. 

 

 

Formål 

At afdække, om der er mulighed for at etablere egen produktion ift. frokostmåltidet i 

Skødstrup Dagtilbud. 

 

Metode 

Arbejdsgruppen(Thyge, Lars, Frirun og Iris) fremlægger deres overvejelser, og bestyrelsen 

drøfter fordele og ulemper ved arbejdsgruppen oplæg.  

 

Referat: 

Lars giver kort referat ud fra tre overskrifterr: 

- Generelt: ikke det der har hovedfokus for arbejdsgruppen 

- Rammer og praktik: Muligheder for egenproduktion, hvor kan det være?  

- Økonomi: Svært da vi ikke har et decideret budget her. Og hvad er et godt tilbud – hvad 

er et dårligt? Der er etableret kontakt til en institution mhp. At få lidt fakta om budgetter.  

 

Gruppen er fortsat i inspirationsfasen og alle input er velkomne 

 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Lars Kier, Væksthuset  

Rasmus Weber-Esmann, Engskovgård  

Sine Fogh Vinter, Børnehuset Myrhøjen - afbud  

Thyge Lauge Jørgensen, Stationsvangen og Satellitten–afbud, suppleant tilstede 

Stine Kofoed-Schalck, Dagplejen  

Ann-Katrine Storgaard Friis, Kløvervangen og Bakkehuset - afbud 

Pernille Baun Haaning, Børnehaven Myrhøjen - afbud   
 

Medarbejderrepræsentanter: 

 

Jette Justesen, Dagplejen 

Dorthe Pagter Vand - afbud 

Fridrun Hansen  

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 – 21.00 + hyggeligt samvær 

Sted: Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup - mødelokalet i klynge 

300  

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Rasmus 

Forplejning:  Kaffe, the og frugt + ”hygge” 

Referent: Thyge 

Mødeobservatør: Pernille 



Kl. 20.05 

 

Gensidig information 

Dagtilbudslederen 

• De fælles værdier i Skødstrup Lokaldistrikt 0 – 18 år – Fælles trivselsuge i uge 41: Referat 

– Værdien ”Fællesskaber på tværs” er den der er udvalgt. Sammensætte daginstitutioner 

med skolebørn. Der udvælges koordinatorer fra de forskellige steder, som skal være med 

til at udtænke idéer. Der skrives en ”uge-41-sang”. Der kommer en fælles opstart i hallen 

om mandagen, evt. med en kendt person med et indslag. Der skal produceres badges som 

alle skal bære. Der er tænkt i div. aktiviteter ift. at gøre det synligt.  

Der er fortsat motionsdag for skolerne i uge 41, institutionerne opfordres til at tænke den dag 

som en aktiv dag.   

• Status ift. ny institution: Det er skudt lidt tilbage, da det første forslag fra arkitekterne var 

for dyrt. Der er tænkt meget i pædagogik og indretning.  

• Fere timer til pædagogisk personale i ydertimerne i vuggestuerne: ca. 7 timer om ugen for 

en 30 børns vuggestue. Skal dokumenteres at de bruges på børn, og i ydertimerne samt at 

det skal være pædagogisk personale. Vi får for hele året, men er ikke begyndt at bruge af 

dem endnu. Der er møde med lederne omkring dette i morgen torsdag d.21.5.2015.  

• Fællesskaber for Alle – Byt og Få Nyt – Professionelle læringsfællesskaber i Skødstrup 

Dagtilbud – fra aktiviteter til læreprocesser: Ny praksis startes op 5 uger om året, hvor 

man 4 dage i ugen er ude i en anden afdeling end sin egen. På 5. dagen reflekterer man 

over det man har oplevet, sammen med de øvrige der har været på jobrotation. Der er 

fælles fokus for disse jobrotationer, således man har et fælles grundlag at observere ud fra. 

Oplæg om indretning og organisering af læringsmiljøer ved Lene Iversholdt, torsdag i 

næste uge d.28.5.2015. Der vil gå ca. 3 år inden alle personaler er igennem. Dem der har 

mest gåpåmod, er dem der kommer først af sted.  

• Rådmandsbesøg af to timers varighed d.2.6.2015. Fokus på ”Åben legeplads”. Der er 

inviteret nogle oplægsholdere. Desuden snak om byggeprojekter og databaseret – og 

målstyret læring.   

• Forventet regnskab: udleveret og gennemgået kort  

 

Forældrerådene: 

Er der emner fra forældrerådene, der har relevans for bestyrelsen – emner, der evt. skal 

dagsordensættes på et af de kommende bestyrelsesmøder? 

Der var ingen der havde nogle konkrete emner at tage op 

 

 

Kl. 20.45  

 

Evt. Deltager antal ift. at opretholde planlagt mødeaktivitet: Møderne aflyses hvis ikke 

bestyrelsen er beslutningsdygtig jf. forretningsordnen. 

 

 

Afslutning – opsamling på aftaler, næste møde og evaluering af mødet 
 

Formål: At samle op på aftaler, så det er klart for alle hvad der er besluttet. Fælles 

forberedelse af næste møde.  

 



Tilbagemelding fra mødeobservatør og evaluering af mødet.  

 

 

Næste møde: Den 18.08.15 – sidste møde i denne valgperiode 

 

Emner: 

- Valg 

- Kostordning 

-  

 

 

Kl. 21.00 Slut 

 

 
” Bestyrelseshygge”☺ udsættes til næste møde, hvor der serveres 

rødvin og ost. 


