
 
 
Bestyrelsesmøde  
 

Dagsorden  

 

 

Kl. 19.00 

 

Opfølgning på punktet vedr. udeområdet ved Væksthuset    
 

Baggrund 

Med baggrund i udtalelsen fra Væksthuset, og opbakningen fra dagtilbudsbestyrelsen har   

Ann-Katrine og Else været til møde med Rådmand Bünyamin Simsek og repræsentanter fra 

foreningen ”Flot Udsigt”.  

 

Formål 

At give bestyrelsen en tilbagemelding ift. resultatet af mødet.  

 

 

Metode 

Ann-Katrine og Else orienter om mødet 

 

 

Bilag 

Referat fra mødet (vedlægges) 

Else og ANN-Katrine orienterer om mødet med Rådmanden og ”Flot Udsigt”. På mødet har der 

været snakket om, at Væksthuset sammen med Planlægningschef Tina Degn og fagmand, skal 

udarbejde en plan for hvilke træer der skal fældes og hvad der skal sættes i stedet. 

Forældrerådet i Væksthuset er dog meget bekymrede over ordlyden på referat fra det 

pågældende møde, idet der ikke står noget om genbeplantning, samt at udtynding skal ske for 

at tilgodese udsigten. 

 
 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Ann-Katrine Storgaard Friis – Bakkehuset  

Tina Feldballe Pedersen – Engskovgård (Afbud – suppleant deltager) 

Uffe Sørensen – Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset (afbud suppleant deltager) 

Vicki H Christensen – Stationsvangen og Satellitten  (Afbud) 

Bjarke Hansen – Børnehaven Myrhøjen (Afbud) 

Jeanette Møller – Dagplejen 

Tine Østergaard Rossel - Væksthuset 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Simone Kristensen – Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: 26.04.17 kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Dagplejehuset Grankoglevej 10, 8541 Skødstrup  

Mødeindkalder: Ann Katrine + Else 

Mødeleder: Ann Kathrine 

Forplejning:  Kaffe- te, frugt og sødt☺  

Referent: Tine 

Mødeobservatør: Uffe 



 

 

 

 

 

Ca. kl. 19. 15 

 

Generelle regler vedr. lukketider i dagtilbud justeres 
 

Baggrund 

De generelle regler vedr. lukketider i dagtilbuddene justeres  

Det betyder, at når det sidste barn er hentet, må personalet gerne lukke før tid, såfremt det er 

aftalt med lederen, og personalet ønsker at afspadsere den resterende tid. Ønsker personalet 

ikke at afspadsere, er det lederens ansvar at sørge for, at der er andre opgaver, som kan 

løses.  

Det er den enkelte dagtilbudsbestyrelse, som skal formulere et princip for, hvorledes de 

justerede regler skal udmøntes lokalt.  

(Dagtilbuddets MED-udvalg har drøftet de justerede regler, her fremkom der forskellige ønsker 

ift. hvordan medarbejderrepræsentanterne ønsker reglerne udmøntet, så der er ikke en enig 

indstilling fra MED-udvalget). 

Formål 

At drøfte, formulere og beslutte et princip for, hvorledes de justerede regler skal udmøntes i 

Skødstrup Dagtilbud.  

 

Metode 

 

Drøftelse og beslutning i plenum 

 

Bestyrelsen drøfter forskellige scenarier omkring lukketider. Enighed om et princip der lyder, at 

der er åbent i den fulde åbningstid, dvs. medarbejdere skal blive selvom det sidste barn er 

hentet, I stedet kan der laves andre opgaver. I fællespasningsperioder samt i uge 7 og uge 42 

kan medarbejderen, hvis ønsket, vælge at afspadsere den resterende tid. 

 

Ca. Kl. 19.45 

 
Ny institutionsafdeling på Ny Studstrupvej 3 D  

 
Baggrund 

Der er nedsat en styre- og arbejdsgruppe, der i samarbejde med Børn og Unges 

planlægningsafdeling udarbejder målhierarki, dagsforløb og ønsker ift. den nye afdeling på Ny 

Studstrupvej. 

I den forbindelse er der behov for at høre bestyrelsen ønsker ift. køkken faciliteter: 

Anretterkøkken – Anrette køkken med plads til udvidelse til produktionskøkken -  

Produktionskøkken til eget hus – produktionskøkken til hele dagtilbuddet. 

 

 

Formål 

At orientere om styre – og arbejdsgruppens arbejde indtil nu og drøfte og beslutte 

bestyrelsens indstilling ift. køkken faciliteter.  

 

Metode 

Orientering ved Jeanette og Else og drøftelse og beslutning i plenum. 

 

Bilag 

Bygherren har lovet levere et notat med scenarier vedr. anretterkøkken – produktionskøkken 

til eget hus og produktionskøkken til dagtilbuddet. Notatet følger, når det er klar    



Else orienterer: Den nye institution bliver med tre børnehavegrupper, tre vuggestuegrupper 

samt dagplejens legestue. Rent fysisk bliver det opdelt sådan, at en vuggestuegruppe og 

børnehavegruppe går sammen, da det giver fleksibilitet og lettet overgang fra vuggestue til 

børnehave. 

Else orienterer om de fire scenarier der er fremlagt for køkkenløsninger. Bestyrelsen drøfter for 

og imod.  

Enighed om, at scenarie 2, med produktionskøkken til institutionen alene, er den bedste 

løsning. 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. Kl. 20.15 

 

 
Information og kommunikation   
 

Baggrund 

For at professionalisere informationen og kommunikationen i dagtilbuddet og dagtilbuddets 

afdelinger har vi, sammen med Skødstrup Skole, ansat en kommunikationsmedarbejder.  

I den forbindelse ønsker vi input og feedback fra forældrene og inviterer derfor en 

forældrerepræsentant fra hver afdeling til et fokusgruppeinterview. Interviewet holdes i 

Væksthuset Ny Studstrupvej 3 C den 18. maj fra kl. 17.00 – 18.00. 

 

  

Formål 

At orientere bestyrelsen om dagtilbuddets arbejde med at forbedre informationen og 

kommunikationen, samt finde repræsentanter til interviewet den 18. maj.  

 

Metode 

Orientering ved Else og drøftelse i plenum. 

 

Else orienterer: der skal være klarhed over hvem der sørger for hvilken information, og 

hvordan den rekvireres. Dagtilbuddet ønsker at være mere informativ. Fokus på hvordan de 

pædagogiske ledere kan være med til at forbedre kommunikation. 

Bestyrelsesmedlemmerne finder hver en repræsentant fra hver sin afdeling, eller deltager selv 

i fokusgruppeinterview, og sender information til Charlotte 

 

 

Gensidig information 
 

• Ny Pædagogisk leder i Børnehaven Myrhøjen 

Første samtalerunde har været afholdt. Anden samtalerunde sidst i april 

 

• Status ift. den nye institutionsafdeling på Tronkærgårdsvej – Junibakken 

Åbner 16. Juni, med 36 vuggestuepladser. Efterhånden bliver institutionen integreret med 

to vuggestuegrupper (i alt 24 børn) og to børnehavegrupper (i alt 40 børn). Børn køres ind 

løbende over sommeren. De børn der starter har plads indtil skolestart. 

 

• Lederinternat med vision og mål for lederteamsamarbejdet 

Else orienterer om lederinternat og den vision lederne arbejder efter. Nøgleord er gode 

resultater i alle afdelinger, effektivt team, gensidig støtte og højt ydende. 

 

•  

•  
 

 

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 

 

 


