
 

 

Bestyrelsesmøde i Skødstrup Dagtilbud den 8. juni 2016 

 
Referat 
 

Kostordning:  Lars fortæller, at deres projekt med at udsøge mulighederne for en kostordning i 

samaarbejde med Skødstrup Skole er lagt ned pga. manglende interesse fra skoles side.  

  

Der skal derimod laves et fælles skriv til alle afd. vedr. den kostordning, der skal stemmes om til 

efteråret. Samme udmelding fra alle afdelinger. 

 

Else og Ann Katrine udarbejder et udkast, der beskriver frokostvalget og det frokostmåltid, der skal 

stemmes om. Udkastet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

Else går tilbage til lederteamet og drøfter deres indstilling ift. en fælles holdning til hvor meget 

forplejning afdelingerne tilbyder og betaler af afdelingernes driftsbudget.  
 
 
 

Principper for forældresamarbejdet: Da alle afdelingernes forældreråd endnu ikke har drøftet 

spørgsmålene ift. forældrenes gensidige forventninger til hinanden tages punktet op igen på næste 

bestyrelsesmøde. . 

 
 Nyt fra Dagtilbuddet 

• Dagtilbuddet har søgt om at komme med i et forløb der hedder Read. – et forløb hvor 

forældrene inddrages ift. at støtte børnenes sproglige udvikling. 

 

• Der skal ansættes to nye pædagogiske ledere i dagtilbuddet: 

Engskovgård: Trine Løwenstein bliver desværre ikke i stand til at vende tilbage som 

pædagogisk leder. Der er lavet en aftale, der betyder, at Trine kan vende tilbage til et job 

som pædagog i Skødstrup Dagtilbud, når hun bliver klar til det. 

 

Børnehuset Myrhøjen og Stjernehuset: Birthe Hedegaard Jensen bliver leder af den nye 

institution på Tronkærgårdsvej vi forventer, at den er klar til modtage børn den 1. juni 2017. 

Birthe har søgt ferie og orlov fra den 1. oktober 2016 til hun skal påbegynde arbejdet i den 

nye institutionsafdeling 1. april 2017 

Vi forventer, at den nye pæd. leder i Børnehuset og Stjernehuset bliver ansat fra den 1. 

november. 
 

Der vælges forældrerepræsentanter til begge ansættelsesudvalg 

 
 

Evt. 

Åben legeplads.  Hvordan går det – er der behov for en evaluering? Else sender forespørgslen 

videre til styregruppen. 
 



 

 

Dagtilbuddets sprogvejleder Anja Morgenstjerne og Else Kjær deltager i alle afdelingernes 

forældremøder, når der skal være forældrerådsvalg i september måned. 

 

Jette og Dorthe laver en lille appetitvækker, hvor de beskriver bestyrelsesarbejdet set fra et 

medarbejderperspektiv.   


