
 
 
Bestyrelsesmøde  

Kl. 19.00 

Check in:  Vi slår med terningen…. 

Pernille slog med terningen. Dagens tema blev: Deltag aktivt med det du kan.. 

 

Kl. 19.05 

 

Kostordning (fortsættelse fra sidste møde) 

 
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, og Iris) fremlægger deres overvejelser, og de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer giver deres input ift. arbejdsgruppens overvejelser.  

 

Skolebestyrelsen har undersøgt om der er muligheden for at tilpasse skolens ombygning, så 

der åbnes op for bedre køkkenfaciliteter, der kunne være fælles for dagtilbud og skole. Det 

viste sig desværre ikke muligt, men skolebestyrelsen er ikke afvisende overfor at samarbejde 

om mulige scenarier med bedre mad i Skødstrup.     

Arbejdsgruppen ønsker at holde alle muligheder åbne, indtil der er kastet et bedre lys over de 

økonomiske, fysiske og praktiske rammer. Når vi har et billede af hvad der er muligt, giver det 

mere mening at diskutere hvilke ønsker og ideer vi vil arbejde videre med.   

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Lars Kier, Væksthuset (afbud) 

Rasmus Weber-Esmann, Engskovgård (afbud)  

Sine Fogh Vinter, Børnehuset Myrhøjen  

Thyge Lauge Jørgensen, Stationsvangen og Satellitten 

Anne Sofie Thyssen, Dagplejen (I stedet for Stine Kofoed-Schalck) (afbud)                

Ann-Katrine Storgaard Friis, Kløvervangen og Bakkehuset  

Pernille Baun Haaning, Børnehaven Myrhøjen  
 

Medarbejderrepræsentanter: 

 

Jette Justesen, Dagplejen 

Dorthe Pagter Vand 

Fridrun Hansen  

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Tirsdag den 18.08.15 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 + (rødvin og ost) 

Referent: Thyge 

Mødeobservatør: Pernille 



Der var enighed om at arbejdet skulle foregå med det formål at ”afdække om det er muligt at 

tilbyde andet end madpakker eller (f.eks.) Madpakken Risskov”. Sikring af at beslutningen kan 

tages på et mere oplyst grundlag.  

 

Det er vigtigt at sikre kontinuerlighed i arbejdsgruppen. Lars og Thyge er ikke på valg før 

2016.  

Førstkommende ”tidsfrist” er oktober 2016 hvor der skal være valg til kostordningen startende 

fra sommeren 2017.  

Institutionen på Tronkærgårdsvej kommer ikke til at have mere end et mindre 

serveringskøkken, så det kan først være hvis der kommer en stor ny institution på Ny 

Studstrupvej at egne køkkenfaciliteter kan komme på tale.  

 

 

Herefter fulgte en mere generel diskussion af kostordning og kostpolitik.  

Det er muligt at etablere en eftermiddagsmads-ordning i de enkelte afdelinger. Det skal dog 

være forældredrevet. B&U kan stå for opkrævning for 6 kr./måned i 11 måneder.  

 

Der er i nogle afdelinger problemer med at følge den vedtagne kostpolitik. Det ligger hos 

forældrerådet at skal tage den op. Det lader til at være manglende konsensus imellem 

forældregruppen og forældrerådet der er problemet nogle steder. Der er dog også steder hvor 

der ikke umiddelbart opleves problemer.   

 

 

 

Ca. kl. 19.35 

Evaluering af bestyrelsesperioden og forberedelse af det kommende 
forældreråds- og bestyrelsesvalg 
 

Formål 

• At synliggøre hvad har fungeret godt – og hvor der har været områder, der kunne 

forbedres, samt komme med anbefalinger til den kommende bestyrelse. 

• At forberede de kommende forældrerådsvalg – drøfte, om der skal laves en beretning 

fra bestyrelsen. 

 

 

Baggrund:  

Inden 1. oktober skal der være afholdt valg til forældreråd og de nye 

bestyrelsesrepræsentanter skal være valgt, således at der kan afholdes konstituerende 

dagtilbudsbestyrelsesmøde ved bestyrelses årets start 1. oktober – (30.september er der afsat 

tid i kalenderen til det konstituerende bestyrelsesmøde og der er muligvis fællesmøde for 

skole- og dagtilbudsbestyrelse den 8. oktober) Bestyrelsesrepræsentanten fra Engskovgård, 

Børnehuset Myrhøjen / Stjernehuset, Bakkehuset / Kløvervangen og Børnehaven Myrhøjen er 

på valg i 2015Stationsvangen, Dagplejen og Væksthuset er på valg i 2014 og Børnehaven 

Myrhøjen skal finde en suppleant, der kan træde til i stedet for Pernille, der ikke ønsker at 

fortsætte. 

  

Metode: Drøftelse i plenum og evt. input til bestyrelsens beretning ved forældrerådsvalgene. 

 

Grundet den stramme tidsplan er det vigtigt at forældrerådene sørger for at konstituere sig 

samme aften de vælges.  

 

Bestyrelsesrepræsentantens beretning.  

Vi besluttede at Ann-Katrines ”eksterne referat” denne gang skal være for hele 

bestyrelsesperioden og ikke kun i dag. Dermed kan det blive et udgangspunkt for 

bestyrelsesrepræsentantens beretning. 

- Indsigt. Hvorfor er det som det er, i egen institution? 

- Ikke retningslinjer, men principper.  

 

Bestyrelsesrepræsentanter: Dorthe bliver, Fridrun stopper.   

Rasmus genopstiller ikke. Ann-Katrine genopstiller muligvis ikke.  

I den kommende bestyrelsesperiode vil vi forsøge, om vi kan lægge forældrerådsmøder 

samme dato som bestyrelsesmøder, så forældrerådets bestyrelsesrepræsentant kun skal af 

sted én aften. 



Ca. kl. 20.00 

 

Gensidig information 

Dagtilbudslederen 

• Præsentations af informationsmateriale: Skødstrup Dagtilbud kom tættere på – Åben 

Legeplads – Byt og få nyt 

• Status ift. ny institution. 

•  Fremlæggelse af halvårsregnskabet 

• Orientering vedr. lederteamet 

•  

 

 

Forældrerådene: 

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

dagsordensættes på et af de kommende bestyrelsesmøder? 

 

Else forklarede baggrunden for det flotte nye materiale. Udbredt begejstring. 

 

Arbejdet med den ny institution skrider fremad. Det bliver 4 grupper (á 12 vuggestuebørn/20 

børnehavebørn), som udgangspunkt 2 vuggestuer og 2 børnehaver. I starten muligvis flere 

vuggestuebørn. Vægt på æstetik – eksempelvis er der afsat penge til kunst. Mange kroge. Der 

er to indendørs krybberum til 11. Prisen bliver ~10 mio. inklusiv jordarbejde, legeplads, kunst 

mv.  

 

Fremlæggelse af ½ års resultat. Forklaring fra Else.  

 

Lederteam. 

Kirstine (Stationsvangen) har fået forlænget orlov til 1.1.2016. Rikke fortsætter som 

konstitueret pædagogisk leder i Stationsvangen og der arbejdes på at finde en pædagog der 

midlertidigt kan være daglig leder i Satellitten.     

Ann (Dagplejen) har plejeorlov. Der findes en substitut internt.  

Trine (Engskovgård) har plejeorlov ift. alvorligt sygt barn. Tidshorisonten er pt. usikker.  Anni 

Nielsen er konstitueret som pædagogisk leder i Engskovgård indtil Trine kommer tilbage 

 

 

Ca. kl. 20.15 

 

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.  

 

Pernille gav ros og mente at der havde været engagement og god stemning.  

 

Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde den 30.09.15 kl. 19.00  

 

 

 

Kl. 21.00 Slut 

 

 
” Bestyrelseshygge”☺ med rødvin og ost. 
Mums! 


