
  
 

Bestyrelsesmøde  
 
 

 

Kl. 19.00 

Check in: 

Lars påtog sig rollen som ordstyrer. 

Remedierne til mødeobservatør-rollen er væk, så vi vedtog at lade rollen udgå fremover.   

Kl. 19.05 

 

Opfølgning på status ift. Kostordning  
 

Baggrund 

Ann Katrine har udarbejdet et udkast til et brev fra bestyrelsen, brevet skal uddeles til 

forældrene i forbindelse med frokostvalget.  

Else har drøftet afdelingernes praksis ift. mellemmåltider – hvor meget forældrene medbringer 

og hvor meget der betales af afdelingernes driftsbudget. 

 

Formål 

At drøfte og evt. aftale justeringer ift. bestyrelsens brev, vedr. valg af frokostmåltid. Drøfte om 

det skal sammenskrives med den orientering der kommer fra dagtilbudslederen eller om det 

skal vedlægges dagtilbudslederens orientering. 

   

At drøfte om bestyrelsen anbefaler ensartede ordninger i afdelingerne ift. mellemmåltiderne 

eller om beslutninger vedr. mellemmåltider delegeres til forældrerådene i de enkelte 

afdelinger. 

 

 

Metode 

Orientering og fremlæggelse ved Ann-Katrine og Else og drøftelse i plenum. 

 

Bilag 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

 

Thyge Lauge Jørgensen, Stationsvangen og Satellitten  

Tina Feldballe Pedersen, Engskovgård  

Lars Kier, Væksthuset  

Anne Baarup Jensen, Børnehuset Myrhøjen  

Britth Sampedro Pilegaard, Dagplejen  

Mia Porsgaard, Børnehaven Myrhøjen  

Ann-Katrine Storgaard Friis Kløvervangen og Bakkehuset  

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Dorthe Pagter Vand 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Mandag den 15. august kl. 17.00 – 21.00 + hygge 

Sted: Væksthuset Ny Studstrupvej 3 C 

Mødeindkalder: Else & Ann-Katrine 

Mødeleder: Ann-Katrine (Formand) 

Forplejning:  Kaffe/te + ost og rødvin 

Referent: Thyge 

Mødeobservatør: Mia 



Udkast til brev fra bestyrelsen 

Dagtilbudslederens brev fra frokostvalget i 2015  

 

 

Der var enighed om at de udarbejdede notater var gode og formålstjenlige.  

Tilgangen med den neutrale beskrivelse og forklaring for hele dagtilbuddet har opbakning i 

bestyrelsen, på trods af de eventuelle begrænsninger nogle afdelinger kan synes at det 

medfører.  

Vi foreslog nogle rettelser til Ann Katrines brev, som først og fremmest sigtede på at gøre 

brevet mest muligt neutralt.  

 

Mellemmåltiderne håndteres nu forskelligt i de forskellige afdelinger. Det diskuteredes hvorvidt 

det er problematisk. Vi enedes om at det også fremover er fornuftigt at forældrerådene tager 

stilling til hvordan mellemmåltiderne håndteres. 

 

Det var en lille smule uklart for os om de 400 vs. 500 kr. var et frit valg eller obligatorisk. 

Dette forventes afklaret i materialet der udgives af kommunen snart.    

 

 

 

Kl. 19.30  

Bestyrelsens indsatsområde 2016 – principper for 

forældresamarbejde (Udsat fra sidste møde) 
   
Baggrund 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at bestyrelsens forslag om at udarbejde en folder 

/ pjece med forældrenes forventninger til hinanden, skulle tages med og drøftes på 

forældrerådsmøderne i afdelingerne.   

 

Formål  

At høre bestyrelsesmedlemmernes tilbagemeldinger og drøfte og aftale den videre proces.   

 

Metode 

Fælles opsamling af bestyrelsesmedlemmernes input  

 

 

Bilag: 

Mias ”skriv” til forældrerådsmøderne 

 

Forældrerådene i Kløvervangen og Væksthuset havde allerede haft en diskussion om 

forældresamarbejde med udgangspunkt i Mias ”skriv”. Begge steder havde det ført til gode 

diskussioner og konkrete tiltag. Det var tiltag som udarbejdelse af en folder til nye forældre, 

indførelse af et halvårligt ”opsamlings”-arrangement for nye forældre og forældreråds-opslag. 

Begge steder lød det at det var godt at have et udgangspunkt for diskussionen.  

Vi var enige om at arbejdet har været værdifuldt i sig selv, og at det ikke er nødvendigt med 

et formelt resultat, før værdien er skabt.  

Vi anbefaler den kommende bestyrelse at fortsætte vores arbejde med indsatsområder som 

både bestyrelsen og forældrerådene forholder sig til. 

 

Kl.20.00 

 

Evaluering af bestyrelsesperioden og forberedelse af 

forældrerådsvalgene 

 
Baggrund 

Der skal afholdes valg til forældreråd og bestyrelse inden udgangen af september måned. 

Bestyrelsesrepræsentanterne i Stationsvangen /Satellitten, Dagplejen og Væksthuset er på 

valg i år. 

 

Formål  



At evaluere bestyrelsesperioden. Hvad har fungeret godt - er der noget, der kunne forbedres? 

Evt. opstille anbefalinger til den kommende bestyrelse. 

At afklare om bestyrelsesrepræsentanterne ønsker at genopstille, samt drøfte om vi skal 

invitere suppleanterne med til det konstituerende møde den  

 

Metode 

Drøftelse og beslutning i plenum 

 

Bilag 

Bestyrelsesmedlemmer 

 

Else kommer med ud til alle forældreråd og forklarer om og reklamerer for bestyrelsen.  

 

Vi diskuterede hvad der har fungeret godt og hvad der har fungeret mindre godt.  

Der blev faktisk kun nævnt velfungerende ting, og følgende blev nævnt: 

Erfaringsudveksling bestyrelses medlemmerne imellem.  

Arbejdet med bestemte indsatsområder (forældresamarbejde, kommunikation mv.). 

Prosa-skriv, som let tilgængeligt videreformidler hvad vi arbejder med.  

 

Omkring den kommende periode snakkede vi om møde planlægning i start perioden.  

Planen er at lave et konstituerende møde med en relativt kort orienterende dagsorden. Her 

inviteres suppleanter. Svære beslutninger/store diskussioner gemmes til senere møder. 

 

Dorthe forlader bestyrelsen og har fundet en afløser ”i egne rækker” – Simone som er ny 

vuggestuepædagog i Væksthuset.  

 

Lars, Thyge og Anne er på valg.    

 

 

Kl. 20.30 

 

Foreløbig LUP 

 
Baggrund 

Dagtilbuddet har i samarbejde med Skødstrup Skole og Løgtengården udarbejdet et udkast til 

en foreløbig udviklingsplan. Planen beskriver HVAD vi skal arbejde med i 2016 og 2017. I 

efteråret 2016 arbejdes der videre med udviklingsplanen og der beskrives konkrete initiativer 

– HVORDAN der skal arbejdes videre med udvikling af dagtilbuddet og lokaldistriktet. 

 

Formål 

At orientere bestyrelsen om arbejdet med udviklingsplanen, samt give bestyrelsen lejlighed til 

at stille spørgsmål og komme med kommentarer ift. den foreløbige udviklingsplan. 

 

Metode 

Spørgsmål og drøftelse i plenum 

 

Bilag 

Foreløbig LUP 

 

Else præsenterede et udkast, som er udarbejdet af Mikkel, lederen fra Løgtengården og Else.  

Ann-Katrine foreslog muligheden fora at åbne dagtilbuddet op imod forskningsverdenen med 

henblik på at få noget af den nyeste viden ind. Bestyrelsen var meget positivt indstillet overfor 

den ide. Vi diskuterede kort hvordan det praktisk kunne stilles an, uden at komme frem til en 

konkret plan, hvilket så må være en dal af arbejdet med LUP’en at arbejde videre med.   

 

Kl. 20.45 

 

 

LIDT AF HVERT 

 



 Dialogmøde med Rådmanden og skole- og dagtilbudsbestyrelserne i Grenåvej Øst. Den 

02.11.16 fra kl. 19.30 – 21.30 – mulighed for at afholde bestyrelsesmøde inden mødet 

med Rådmanden. 

 

  

  

  

 

 

    
Evt. 

 

 

 

Kl. 20.50 

 

 

Afslutning – opsamling på aftaler og evaluering af mødet 
 

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

 

 

Tilbagemelding fra mødeobservatør og evaluering af mødet.  

 

Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde den 03.10.16 kl. 19.00   

 

 

Kl.21.00 - ? 

 

Bestyrelseshygge med ost og rødvin 


