
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 23. januar 2020 kl. 18.30-21.00 i 
Kløverhulen 

Referent – Flyverhøjen/T5 

Tilstedeværende: Mette G (DT-leder), Liva (T5), Christina (Holmetræet), Tanja (med.arb. rep. jorden 
rundt), Camilla (Holme Børnehus), Jeanette (DP), Maria (kløverhulen) 

Fraværende: Sara (flyverhøjen), Nina (VG65), Ditte (med.arb. VG65), Jane (elverhøj), Aasemarie (jorden 
rundt) 

Tema – Styrkede læreplaner 

Mette og Liva besluttede at rykke temaet til næste møde, i håb om at der 
vil være større deltagelse. Vi vil gerne, at alle læser alt materialet grundigt 
igennem til næste gang. Vel mødt d. 25.2.20 kl. 18.30 

1. Rundvisning i institutionen (18.30-18.40)  

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse (18.45-19) 

Formål med punktet:  

- At dele viden og gode idéer på tværs af dagtilbuddets forældreråd/afdelinger 
- At informere om specifikke tiltag i dagtilbud eller afdelinger 

T5 – ansættelse af en pædagog og en medhjælper er i gang 

DP – intet nyt 

Jorden Rundt – ny leder, har travlt, men er kommet godt i gang. Der er kommet mere ro på personalet 
nu hvor de har fået en synlig leder igen. Er blevet nednormeret fra 50 til 40 børnehavebørn + 19 bh 
børn som skal i skole til sommer. 

Holmetræet – forældrerådsmøde i sidste uge. Personaledækning (har haft nogle 
opsigelser/sygemeldinger) og omrokering ift. børnegrupper. Nednormering i børnetal. 

Holme Børnehus – intet nyt 

Kløverhulen – fokus på at vg er opdelt i mindre grupper til aktiviteter. Udfordring med bideri blandt 
børnene i vuggestuen, som nu er taget hånd om. Personalet har mere fokus på at fortælle forældrene 
hvad de har lavet med børnene. Mandlig pædagog er ansat fast til børnehaven, samt en ny medhjælper. 



Ledelse ved Mette – Der er ved at blive ansat en leder til Flyverhøjen, 2. runde samtaler i morgen, det 
ser lovende ud. 

3. Styrkede læreplaner (19-20.30) – flyttes til næste møde! 

- Hvilken indflydelse har bestyrelsen på det 

- Hvad forventes der, at bestyrelsen gør 

- Hvordan støtter vi institutionerne bedst muligt 

4. Eventuelt (20.30-21.00) 

- Plasticfutter 

1. Positiv stemning i bestyrelsen i dag, der bliver taget beslutning om det på næste 
møde. 

1. Der bliver også drøftet drikkedunke vs. Engangskrus i institutionerne. 
Samt skraldopdeling. 

- Principper for forældresamarbejde/arbejdet med forældrerollen i daginstitutionerne 

1. Mette tænker at det giver mening for bestyrelsen, da det er nærværende 

- Hvad gør vi ift. fremlæggelse af budget/regnskab 

1. Hvad interessere bestyrelsen 

1. Fremlæggelse af prioriteringer i økonomien 

Mette informere 

- Forsikringspulje ift. sikkerhed for børnene, hvor PL kan ansøge om at få en pulje penge 
til at udbedre akutte forbedringer i stedet for at det skal komme af den enkelte 
institutions økonomi. 


