
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 21. februar  

Holmetræet, Hjulbjergvej 121  

Referent Martin Hundrup 

Tema: regnskab 2017 og principper for budget 2018. 

 

1. Budget Regnskab. 

Formål med punktet er:  

• At give bestyrelsens medlemmer indsigt i dagtilbuddets økonomi 

• At beslutte principper for budget 2018 

 

Administrativ leder Klaus Juul Sørensen gennemgår dagtilbuddets regnskab for 2017 og 

dagtilbuddets budget for 2018, herunder hvilke elementer budgettet er sammensat af.  

 

Klaus fremhæver indledningsvis, at regnskabet er meget tæt på at ”gå i nul”, hvilket tyder på meget 

effektiv og stram styring, og at pengene er blevet brugt på det, de har været tiltænkt – nemlig 

børnene. 

 

Spm. Hvad med genopførsel af Kløverhulen, hvordan påvirker det budgettet? 

Martin: Det burde ikke komme til at påvirke budgettet (i hvert fald i 2018) da vi får tildelt budget til 

etablering af helt ny institution. 

 

 

Princip for budget 2018 - til drøftelse og beslutning. 

Dagtilbudsleder foreslår følgende princip for fordeling af budgetmidlerne: ”pengene følger 

børnene” 

Bestyrelsen tilslutter sig princippet 

 

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse 

VG65: forældrerådet har afholdt fastelavn – drøftelse i forældrerådet om kompetencerne 

Tulshøjvej 5: Drøftelse af nyt byggeri og lidt opmærksomhed på om/hvordan byggeriet og 

institutionens størrelse vil påvirke pædagogikken – ekstraordinært forældrerådsmøde om 

forandringer i personalegruppen. 

Holmetræet: Mette Ruggaard har fået nyt job, og vi er derfor i gang med ansættelsesproces – det 

tyder på en god og spændende proces. Forældrerådet arbejder fortsat i tæt samarbejde med 

støtteforeningen om arrangementer for børnene, herunder fester, overnatningsgruppe, udlejning 

af huset mm. 

Flyverhøjen: Forældrerådet har drøftet flere eksempler fra bestyrelsen og besluttet at fastholde de 

arrangementer, som allerede fungerer. Opfølgning på frokostordning – stor tilfredshed. Ansættelse 

af medhjælpere – har arbejdet lidt med profilen så de måske ikke skal ud at rejse så hurtigt. 

Forældrerådet er blevet orienteret/inddraget i udarbejdelse af grøn profil for Flyverhøjen. 

Planlægning af den forældredrevne fastelavnsfest.  

Holme Børnehus: Har drøftet forslag om forældrekaffe og legedag en gang om måneden i 

weekenden – uden held 😉. Men der er kommet facebookgruppe op at stå. Skal have 



overnatningsfastelavn for børnehavebørn. Forældrerådet fik afprøvet pædagogiske 

idrætsaktiviteter, det gav en god indsigt. 

Dagplejen: Forældrerådet har talt om videndeling, og hvordan det mon ser ud i dagplejen, hvor 

legestuen er det eneste fælles omdrejningspunkt, og hvor man kun kommer én gang om ugen. Har 

talt søvnpolitik – pjece er sendt ud til alle forældre. Den 2. marts har dagplejerne hele Holme 

Børnehus og planlægger fælles aktiviteter. Det bliver godt, for det er kun få gange om året, at alle 

kan mødes. 

Elverhøj: Har afprøvet forældrekaffe med ”To Go kopper” – vi havde ikke fået det varslet i god tid, 

men det var rigtig hyggeligt, for de der var der 😊 – håber at det fortsætter. Er i gang med at 

afprøve nye måder at afholde Status og Udviklingssamtaler – det virkede rigtig godt.  

 

Der er ingen kommentarer til de tre teser så i gang😊 

 

3. Kort tilbagemelding fra kvalitetssamtale. V. Laura 

Laura fortæller kort derfra og giver udtryk for, at det var en spændende samtale og meget 

kompetent personale. 

  

4. Eventuelt 

Facebookgruppe for forældre – flere afdelinger er gået i gang. 

Laura opretter en gruppe for bestyrelsens medlemmer.  

 

 

Vedhæftet er tre teser for vidensdeling mellem bestyrelse, forældreråd og øvrige forældre 

1.       Vigtigt at lade organerne informere hinanden, eksempelvis via fast punkt på dagsordenen ved møder, 
ved at lade sig inspirere af, hvad der virker i de forskellige institutioner – og turde prøve det af. 

2.       Både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af forældreråd skal være synlige for de øvrige forældre, 
eksempelvis ved forældrekaffe, beskeder på intra, ved at deltage i institutionens arrangementer osv. 

3.       Forældreråd skal fungere som rollemodeller for de øvrige forældre.  

 

 


