
 

 

Dagsorden og referater 

 

Mødets formål: Bestyrelsesmøde 

Dato: 7. december 2022 Tid:  kl. 19-21 Sted: mødelokale M11 

Fraværende: Nanna 

Deltagere tilstede:   

 

Referent:  

 Emne Tid Formål med punktet Information 

Reflektion 

Beslutning 

Beslutningsreferat 

 Godkendelse af referat 19:00 – 19:05 Er der ændringer til referatet  Beslutning Godkendt, hvis en opgave skal løses, er det væsentligt 

at få sat navne på 

1.  Budget akkumuleret og 

forventet 

19:05 – 19:10 At være bekendt med det og 

godkendte budgettet.  

Godkendelse Fremadrettet fremlægges hele dagstilbuddets budget  

Budget godkendt  

 

2.  Frokostordning 19:10 – 19:40 Afstemning og den videre proces 

med frokostordning 

Information/ 

reflektion 

Ny leverandør fra 1. januar. Den nye leverandør er 

gældende det næste 2,5 år, hvis der bliver stemt ja til 

ny frokostordning 

 



Heraf også reklame fra Skødstrup 

Dagtilbud – skriv som alene 

person.  

3.  Sparekataloget og 

høringssvar 

19:40 – 20:00 MED-udvalget lavede høringssvar Information og  

Refleksion 

Det var godt at bliver orienteret om at MED-

udvalget havde lavet et høringssvar 

4.  Nyt fra dagtilbuddet 20:00 – 20:20 Hændelser i dagtilbuddet 

Vi arbejder med: 

- Den styrkede læreplan 

- Æstetiske læringsmiljøer 

som er tilrettet børnenes 

behov 

- ICDP – mulighed for 

oplæg 

- Psykologisk tryghed og 

bæredygtig ledelse 

mulighed for oplæg 

- Sundearbejdspladser 

- Den pædagogiske leder af 

dagplejen og Engskovgård 

- Læringssamtaler 

Information Orienteringer fra de enkelte institutioner  

Den styrkede lærerplan for Skødstrup dagtilbud er nu 

ude i alle institutionerne, og der blev udleveret et 

eksemplar til hver deltagere til mødet. 

 

5.  Anvendelse strategi på aula 

Anvendelsesstrategi 

for Aula i Skødstrup Dagtilbud.docx 

20:20 – 20:55 Vi har revidere i vores 

anvendelses strategi for brug af 

AULA.  

Reflektion Punktet er udsat til næste møde den 9. marts 2023 



Er der nogle ønsker som I 

fremadrettet kunne tænke jer at 

vi bliver opmærksom på? 

6.  Næste møde den 9. marts 

2023 

Det vedtaget sparekatalog, 

hvordan eksekveres 

udmøntningen.  

Social kapital 

Anvendelses strategi AULA 

20:55-21:00  Information  

 

 

 


