
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Torsdag den 5. september 2019 i Holmetræet 

1. Rundvisning i institutionen  

- Rundvisning blev aflyst, da Mette skulle orientere om sagen i Holmetræet 

2. Definition af bestyrelsesarbejde  

- Hvilke kompetencer tilhører hvem?   
Det besluttes, at dagtilbudsleder Mette Guldager Kontakter Louise Budde fra Børn- og 
Unge-forvaltningen og inviterer hende til at komme og holde et kort oplæg om arbejdet 
i en dagtilbudsbestyrelse.  

3. Konstituering af DT Bestyrelse  

• Som formand genvælges Liva Sørensen – Tulshøjvej 5 

• Som næstformand vælges Sara S Faaborg - Flyverhøjen 

4. Introduktion af medlemmer i dagtilbudsbestyrelsen  
Vi tog en runde – se alle medlemmer på listen i BørneIntra.  

5. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse  

Tulshøjvej 5: Leder er kommet tilbage fra knap et års orlov d. 5. sep. Udfordring ang. Børnetal 
grundet 20 børn startet i skole efter sommerferien. 

Flyverhøjen: Der er kommet ny leder, hvilket har udløst stor tilfredshed. Der er fokus på grøn 
profil. Der har været nyansættelser. 

Elverhøj: Har haft deres leder lånt ud. Det har været en god erfaring at have en konstitueret 
leder fra Holme Børnehus. Der har været inspiration til at gøre tingene på en anderledes måde. 
Der er en udfordring med det vigende børnetal. 

Holmetræet: Der er tilfredshed med, at Helle er blevet fastansat i Holmetræet. Der har været 
en tendens til, at der tales om ”hvad er der galt”. Forældrerådet prøver at tale ro i 
forældregruppen.  
Der er ro efter situationen med respekt for grænser. Der har været arrangeret fællesspisning, 
det har der været rigtig god feedback på.  

Kløverhulen: Der er gang i flytteprocessen. Maria har ikke været til forældrerådsmøde endnu. 

Dagplejen: Der har været valg til forældrerådet. Dagplejen har haft besøg af Marianne Siim. 
Sproget var et tema, og der var spændende inspiration til, hvordan man kan lege en bog. 



Holme Børnehus: Der har været sommerfest i juni og valg til forældrerådet i august. Der var 
god tilslutning. Holme Børnehus er en idrætsinstitution. Der har været god information om 
hvilke øvelser der fx kan være til gavn for barnet.  

Vuggestuen 65: Der søges ny leder til V65 og Jorden Rundt. Der er en medarbejder, som har 
sagt op; der er ansat nye midlertidigt. V65 er gået fra 3 til 2 grupper. Børnetallet er vigende. 

Jorden rundt: Der skal ny leder til Jorden Rundt/Vug 65. Det er institutionen spændt på.  

6. Orientering om ledersituation i Holme-Rundhøj dagtilbud  

- Der bliver fælles ledelse af Jorden Rundt og Vuggestuen 65. 
- Leder af Tulshøjvej 5 Annemarie Jørgensen er tilbage på 25 timer, og Helle Eskildsen 

understøtter stadig institutionen. 
- I forbindelse med ansættelse af ny leder er repræsentanter for bestyrelse og 

forældreråd inviteret til at deltage.  

7. Leg og læringsrum v. Mette Guldager 

Punktet blev udsat pga. tidsmangel. 

8. Eventuelt  

Ingen punkter.  


