
REFERAT 

Bestyrelsesmøde i dagtilbudsbestyrelsen Holme-Rundhøj 

Til stede: Liva (formand, Tulshøjvej 5), Maria (Kløverhulen), Mette (dagtilbudsleder), Aasemarie (Jorden 

Rundt), Jeanette (dagpleje, medarbejder), Jane (Elverhøj), Camilla (Holme Børnehus), Nina (Vuggestue 65), 

Claes (dagpleje) 

Fraværende: Christina (Holmetræet), Tanja (medarbejder Jorden Rundt), Ditte (Vuggestuen 65 

medarbejder) 

Referent: Kløverhulen 

Sted: Tulshøjvej 5 

1. Rundvisning i institutionen 

Liva viste rundt på Tulshøjvej 5. 

 

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse 

Alle orienterede om siden sidst i hver afdeling.  

 

3. Definition af bestyrelsesarbejde v. Louise Budde 

Louise holdt oplæg om, hvilke kompetencer, der tilhører hvem, og hvilke muligheder man har som 

medlem af bestyrelsen. Slides blev uddelt.  

Et overordnet budskab fra oplægget var, at alle emner kan tages op i bestyrelsen, men at 

beslutningerne ikke må være handlingsanvisende og skal have karakter af at være et princip.  

Louise lagde vægt på følgende principper for dagtilbudsbestyrelsesarbejdet: 

• Forældreinddragelse er centralt i arbejdet i dagtilbuddet 

• Overgangen mellem hjem og dagtilbud og mellem dagtilbud og skole er et fokusområde 

• Det åbne dagtilbud er et princip, som forældrene skal forholde sig til 

Derudover var der spørgsmål til kompetencen ift. budgettet. Her var svaret, at bestyrelsen skal 

fastsætte principper for budgettet, og bestyrelsen skal kun godkende, at principperne er overholdt. 

Bestyrelsen skal således ikke godkende eller stå på mål for budgettet. 

Under oplægget blev det drøftet, at bestyrelsen på de kommende møder i 2020 skal drøfte 

følgende: 

• hvilke emner vil denne bestyrelse tage op? 

• hvordan vil bestyrelsen arbejde med budgettet og økonomien i bestyrelsen? 

Som opfølgning på oplægget sender Louise foruden de runddelte slides et eksempel på, hvordan 

man arbejder med budget i en bestyrelse, et eksempel på hvordan et princip er beskrevet og en 

vejledning til arbejdet med principper i dagtilbudsbestyrelsen.  

4. Oplæg v. Mette ang. Leg og Læring 

Mette holdt oplæg om, hvordan vi i dagtilbuddet kommer til at arbejde med ’Leg og Læring’ 

relateret til den styrkede læreplan. Mette orienterede om processen for udrulning i de forskellige 

afdelinger og i det samlede dagtilbud. 

 



Der var stor opbakning til ’Leg og Læring’ fra forældrene i bestyrelsen, som glæder sig til at se det 

udfoldet i afdelingerne. 

 

Det blev besluttet, at prioritering af midler til ’Leg og Læring’, herunder at forstå tid til det 

pædagogiske personale skal på som et drøftelsespunkt, når bestyrelsen skal diskutere 

budget/økonomi for dagtilbuddet. 

  

5. Evt. 

Alle skal til næste møde have forberedt sig på, hvad de er optagede af, at bestyrelsen det 

kommende år skal have fokus på. Man er velkommen imellem møderne til at tage fat i Liva 

(formand) og/eller Mette, hvis man vil vende emner, eller har input til den kommende dagsorden. 

 


