
 
 
Bestyrelsesmøde  
 

Referat  

 

 

 

 

Kl. 19.00 

 

Gensidig information   
 
• Besøg fra Billund Kommune – Byt og få nyt den 31.august 

• Indvielse af Junibakken den 1. september 

• Halvårsregnskab og afdelingernes pladsudnyttelse 

• Ny områdechef – Trine Verner Jensen 

• Justering af kvalitets kredsløbet  

• Evaluering af læreplanerne – ny læreplan er på vej 

• Trivselsmøder 0 – 2 år (Tidlig forebyggende indsats) 

• Read indsats for kontrolgruppen (Væksthuset – Satellitten og Stationsvangen) 

•  

 

• Status i afdelingernes forældreråd – hvad har forældrerådene været optaget af i 

den forgangne periode? 

 

 

 

 
 

 

 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Ann-Katrine Storgaard Friis – Bakkehuset   

Tina Feldballe Pedersen – Engskovgård (afbud) 

Uffe Sørensen – Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset  

Vicki H Christensen – Stationsvangen og Satellitten  

Bjarke Hansen – Børnehaven Myrhøjen  

Jeanette Møller – Dagplejen 

Tine Østergaard Rossel - Væksthuset 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Simone Kristensen – Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: 28.08.17 kl. 19.00 – 21.00 + Bestyrelseshygge?? 

Sted: Væksthuset Ny Studstrupvej 3 C, 8541 Skødstrup  

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Tine / Ann Kathrine -  

Forplejning:  Kaffe- te, tapas, rødvin og sødt☺  

Referent: Uffe 

Mødeobservatør: Simone 



 

Evaluering af bestyrelsesperioden og forberedelse af 
forældrerådsvalgene 

 
Baggrund 

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

Bestyrelsesrepræsentanterne i Kløvervangen/Bakkehuset, Engskovgård og Børnehaven 

Myrhøjen 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. 

 

Opsummere valgprocedure for henholdsvis forældreråd og bestyrelse - Afklare om 

bestyrelsesrepræsentanterne ønsker at genopstille, samt drøfte om vi skal invitere 

suppleanterne med til det konstituerende møde den 26.10. 17. 

 

Metode 

Drøftelse og beslutning i plenum 

 

Bilag 

Bestyrelsesmedlemmer 

Vejledning til arbejdet i bestyrelse og forældreråd  

Oplæg afdelingernes forældremøder i september  

Kvalitetskredsløbet 

 

 

 

Til referat: 

Sammenspil med forældreråd 

Intro til bestyrrelsen, forklaring af fagsprog 

Godt at høre hvordan det går i andre instutitioner, videndeling 

Hvorfor diskutere noget der allerede er besluttet? 

Hvordan får vi det til at give mening? Det gør det, men kan det give mere mening 

Hvilke principper har vi i Skødstrup dagtilbud? 

 

 

Suppleanter skal inviteres til intromøde 

 

 

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 

 

 

Bestyrelseshygge☺ 


