
 

 

Dagsorden og referater 

 

Mødets formål: Bestyrelsesmøde 

Dato: 8. september 2022 Tid:  kl. 19-21 Sted: mødelokale 11 

Fraværende: Mads personale repræsentant, Nanna Lenander 

Deltagere tilstede:  Maibrit Søstrøm (Dagplejen), Lisbeth Schmidt (Engskovgård), Nastasja Lauridsen (Junibakken), Anne Cecilie Greve (Væksthuset), Henrik Larsen (Liv), 

Camilla Krogsgaard (Kloden), Christian Petersen (Kløvervangen), Johanne Back Kocks (Myrhøjen), Sarah Kamstrup (Bakkehuset)  

 

Referent:  

 Emne Tid Formål med punktet Information 

Reflektion 

Beslutning 

Beslutningsreferat 

 Godkendelse af referat 19:00 – 19:05  Beslutning  

1.  Budget akkumuleret og 

forventet 

19:05 - 19:10 At godkende budgettet.  Godkendelse Godkendt 

Der er lønstigninger til de pædagogiske ledere fra 1. 

september, som skal findes i institutionernes egne 

budgetter.  

Der forventes små overskridelser af budgettet i 

dagtilbuddet 

2.  Budget forhandlinger 2023 19:10 - 19:20 Skal vi udarbejde et høringssvar 

fra bestyrelsen 

Beslutning Godkendt 



3.  Principperne som er sendt 

til det konstituerede møde  

19:20 - 19:40 Skal vi fortsætte med 

principperne.  

Beslutning Principperne ønskes fortsat at være gældende med 

fokus på den videre implementering. Der er mulighed 

for at genbesøge principperne.   

4.  Forældretilfredshedsunders

øgelsen 

19:40 -19:55 Er der respons fra forældrerådene 

som bestyrelsen skal have en 

refleksion om 

Refleksion 

 

Svarprocenten er utrolig lav. Forældrebestyrelsen 

vurderer derfor at det på et overordnet plan er svært 

at drage konklusioner på baggrund af.  

Det foreslås at de enkelt dagtilbud   

 

 

5.  Tilsyn i dagtilbuddet 

2023/2024 

19:55 – 20:10 Formålet er at fortælle om hvilke 

tilsyn og kadence vi skal have 

Iters, til vuggestue 

Ecers til børnehaverne  

Kvalid til dagplejen 

Information Iters, Ecers og kvalid har de højeste evidensniveauer i 

forhold til tilsyn.  

 

 

6.  Et godt børneliv 20:10 - 20:20 Har vi noget fra forældrerådene vi 

skal drøfte i bestyrelsen om et 

godt børneliv til børn og unge 

politikken 

Forslag at der nedsættes et 

udvalg 

Refleksion Det er muligt at give input  

Den nye børn og ungepolitik drøftes i Bestyrelsen og 

Forældreråd, når den kommer i høring 

7.  Frokostordning  20:20 – 20:40 Vi skal snart til at stemme om 

frokostordningen og derfor er 

ønsket fra bestyrelsen af der 

Beslutning Der er afstemning i om kost i uge 48 gældende fra 

første august 2023. Det er vigtigt at gøre 

opmærksomme på at de der ikke stemmer (også 



stemmes på et oplyst grundlag. 

Hvordan sikres den bedste oplyst 

grundlag? 

kommende skolebørn) tæller som ”For kostordningen” 

i afstemningen.     

8.  Tage billeder til bestyrelsen 

i AULA, 

20:40 – 20:50 Skal vi tage billeder at bestyrelsen 

til oversigten over 

bestyrelsesmedlemmer 

Beslutning Der tages ikke billeder denne gang, men Susanne har 

fået lov til at tage dem fra AULA 

9.  Nyt fra Skødstrup Dagtilbud 20:50 - 21:00 Seneste nyheder fra Skødstrup 

- Hændelser i dagtilbuddet 

- Bakkehuset og nye 

medarbejder 

Information Flyttes til næste møde. 

10.  Næste møde 7. december 

2022 

(9. marts, 8. juni, ny 

konstituering af ny 

bestyrelse den 30. august 

kl. 17:00 og første ordinær 

møde den 14. august 2023) 

20:55-21:00  Information  

 

 

 


