
 

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 

 

Mødets formål: Bestyrelsesmøde 

Dato: 3. december 2020 Tid:  kl. 19-21 Sted: mødelokale M11 

 

Deltagere tilstede:   

 

Referent:  

 Emne Tid Formål med punktet Ansvarlig Beslutningsreferat 

1.  Vores formand Line har 

trukket sig 

Kl. 19:00 – 

19:15 

Vi skal have valgt en ny formand  Nanna Lenander er valgt 

2.  Referat fra sidst møde 19:15 – 

19:20 

At godkende det   

3.  Budget 2020  19:20 – 

19:40 

At gennemgå budget, se vedhæftet fil 

Vi har løbende fået dækning af Covid-19 til 

opretholdelses af sundhed og den ekstra 

hygiejne. 

 Budgettet blev drøftet med spørgsmål til Susanne vedr. 

forskellige poster på budgettet. 

Herunder bl.a. brug af kommunale Covid-19 midler. 

Corona-/Covid-19 puljerne har udfordret de pædagogiske 

ledere. 

4.  Kvalitets opfølgning 19:40 – 

19:50 

Skal der udarbejdes et høringssvar, se 

vedhæftet filer 

 

Vejledende guide 

til bestyrelsens behandling og høringssvar_PPTX.PDF
 

Endeligt 

høringsudkast til ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn.PDF
 

Ja, der skal laves et høringssvar. 



Mathilde, Anne og Camille laver et udkast til et 

høringssvar, som deles med resten af bestyrelsen, 

med efterfølgende input. 

5.  Stærkere læringsfællesskaber 19:50 - 

20:00 

Fortælling fra personalet omkring hvordan der 
arbejdes med de stærkere læringsfælleskaber  

 Institutionsrepræsentanterne fortalte om arbejdet 

med Stærkere LæringsFællesskaber (SLF). 

6.  Frokostordningen 20:00 – 

20:10 

Principper for en frokostordning  Arbejdet har været i gang. 

Principperne/implementeringen af den kommunale 

frokostordning (hvis den vedtages) 

udformes/varetages i de enkelte institutioner. 

Ligeledes kan der udformes principper omkring 

mad/måltidet, såfremt frokostordningen fravælges. 

Der er ikke mulighed for fuldkost for indeværende. 

Der er mange holdninger til emnet.  

Måske kan det være et selvstændigt større punkt på 

et andet bestyrelsesmøde.  

7.  Status på COVID-19 i 

Skødstrup dagtilbud 

20:10 – 

20:20 

Orientering  Man må gerne være i fleksgrupper er meldt ud fra 

forvaltningen af hensyn til enkelte børns trivsel. 

8.  Ansættelse af pædagogisk 

leder i Børnehaven Myrhøjen 

20:20 - 

20:30 

Orientering om status på stillingen som 

pædagogisk leder 

 Mie Larsen er ansat som ny leder. Tidligere 

konstitueret leder i et andet dagtilbud. Et enigt 

ansættelsesudvalg pegede på Mie. 

9.  Punkter til næste møde    Kost 

 

 

 


