
 
 
Bestyrelsesmøde  
 

Dagsorden / Referat 

 

Kl. 19.00   

Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem – Tine Østergaard Rossel, Væksthuset. Tine indtræder i 

bestyrelsen i stedet for Sarah Pedersen, der har valgt at trække sig. Herunder også valg af ny 

næstformand.  

 

 

Kl. 19.15 

Tina Østergaard Rossel er enstemmigt valgt til næstformand 

 

Udtalelse vedr. udeområdet / legepladsen ved Væksthuset,   
 

Baggrund 

Foreningen ”Flot Udsigt” har henvendt sig til ledelse, forvaltning og politikere med et ønske om 

at få fældet de store træer ved væksthuset, og dermed få en bedre udsigt. Forvaltningen bedt 

Væksthusets forældreråd og dagtilbuddets bestyrelse om at sende en udtalelse, hvor de 

tilkendegiver deres holdning til ”Flot Udsigts ” ønske. 

  

 

Formål 

At drøfte forældrerådes udtalelse og evt. komme med kommentarer. 

 

 

Metode 

Drøftelse og beslutning i plenum.  

 

Bilag 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Ann-Katrine Storgaard Friis – Bakkehuset  

Tina Feldballe Pedersen – Engskovgård 

Uffe Sørensen – Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset (afbud) 

Vicki H Christensen – Stationsvangen og Satellitten  

Bjarke Hansen – Børnehaven Myrhøjen  

Jeanette Møller - Dagplejen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Simone Kristensen – Væksthuset 

Tine Østergaard Rossel - Væksthuset 

 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

 

Tid: Tirsdag den 07.02.17 kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Engskovgård, Engskovgård 2, 8541 Skødstrup  

Mødeindkalder: Ann Katrine + Else 

Mødeleder: Ann Kathrine 

Forplejning:  Kaffe- te, frugt og sødt☺  

Referent: Jeanette 

Mødeobservatør: Uffe 



Forældrerådes udtalelse (vedlægges) 

 

 
 

Else orienterer –B&U bygningsafdelingen er på sagen.  

Forældrerådet er indstillet på en løsning- men institutionen skal holdes udgiftsfri. 

Forældrebestyrelsen bakker op om Væksthusets ønske om høj beplantning og kan fuldt ud 

tilslutte sig forældrerådets udtalelse. 

 

Ca. kl. 19.30 

 

Dagtilbuddets udviklingsplan (LUP) 

 
Baggrund 

Dagtilbuddets lederteam har beskrevet, hvordan de vil arbejde med udviklingspunkterne fra 

seneste kvalitetsrapport og deltager den 2 marts i en LUP-samtale med områdechef Thorkil 

Andersen. 

 

Formål 

At orientere om de valgte indsatser og få bestyrelsens fedback på udviklingsplanen. 

 

 

Metode 

Kort orientering fra Else - sidemandsdrøftelse, med efterfølgende opsamling i plenum. 

 

 

Bilag 

Ledelsens foreløbige udviklingsplan (LUP) eftersendes når den er klar efter den 2. januar 

 

Vigtigt med forventningsafstemning –tydelige forventninger. 

Husk at sociale kompetencer ikke må overskygges af ”ABC”  

Hvor er legen? Der efterlyses et bredere læringsbegreb- leg skaber også læring 

Hvordan kan forældresamarbejdet nytænkes, så forældrene i højere grad involveres 

 

Ca. Kl. 19.45 

 
Bestyrelsens indsatsområde  

 
Baggrund 

Bestyrelsen har valgt at Tidlig forebyggende indsats – samskabelse med forældrene som 

ressource og helhedssyn skal være det bestyrelsen prioriterer i indeværende 

bestyrelsesperiode.  En arbejdsgruppe bestående af Ann-Kathrine, Jeanette og Else arbejder 

med at tilrette et arrangement for bestyrelse, forældreråd og pædagogiske ledere i 

dagtilbuddet. 

 

Formål 

At orientere om arbejdsgruppens arbejde indtil nu samt få bestyrelsens feedback ift. arbejdet. 

 

Metode 

Kort orientering fra arbejdsgruppen og drøftelse i plenum. 

 

 

Ca. Kl. 20.00 

 

 
Fælles fagligt og socialt arrangement for alle dagtilbuddets 

medarbejdere den 9. juni 2017 
 
Baggrund 

Det er efterhånden blevet en tradition, at dagtilbuddets ledelse og MED-udvalg i samarbejde 

tilrettelægger et årligt arrangement, hvor såvel det faglige, som det sociale er i fokus. I den 



forbindelse ønsker vi bestyrelsens tilladelse til at lukke dagtilbuddets afdelinger kl.14.00, den 

9. juni 2017. 

 

Formål 

At drøfte og træffe beslutning ift. dagtilbuddets ønske om at lukke kl. 14.00 den 9. juni. 

 

Metode 

Drøftelse og beslutning i plenum. 

 

 

 

 
 

 
Kl. 20.15 

 

De to ovenstående punkter lægges sammen. 

Arbejdsgruppen fortsætter uændret 

Bestyrelsen godkender at alle dagtilbuddets afdelinger lukker d.09.06 kl.14. 

Bestyrelsen bakker op om et fælles arrangement for forældreråd, bestyrelse og medarbejdere 

med Jens Andersen den 9. juni. 

  

Gensidig information 
 

• Regnskab 

Else orienterer om regnskab, Samlet akk. overskud på 974.485 

 

• Ny institutionsafdeling på Ny Studstrupvej – valg af bestyrelsesrepræsentant til 

styregruppe / arbejdsgruppe  

Jeanette Møller bliver repræsentant 

 

 

• Status ift. den nye institutionsafdeling på Tronkærgårdsvej (Junibakken) – valg af 

forældrerepræsentant til ansættelsesudvalg 

Institutionen åbner pr.01.06 

Jeanette Møller bliver repræsentant i samarbejde med Ann-Katrine 

 

Der planlægges ny institution på Ny Studstrupvej en seksgruppes institution. Satellitten, 

Stjernehuset og dagplejens legestue flyttes derhen. 

 

• Pladssituationen i Skødstrup 

 

Massivt pres på vuggestuepladser, ikke på børnehavepladser, derfor åbner Junibakken i 1. 

omgang med tre vuggestuegrupper 36 vuggestuebørn – på sigt bliver den aldersintegreret, 

dvs. den 4. gruppe åbner senere. 

Ca. 115 på vej i skole, men kun 23 på garantiventeliste til børnehaven 

•  

•  
 

 

Evt.  

 

 

 

Kl. 20.45  

 

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.  

 



 

 

Evaluering af bestyrelsesmødet – feedback fra mødeobservatør 

 

 

 

Kl. 21.00 Slut 

 

 


