
Konstituerende Bestyrelsesmøde 27/9-17 

  

1. Præsentation. (navn og institution) Der var repræsentanter fra alle institutioner.  

2. Dorthe gadekæret. Camilla Forteleddet, Britt Frijsenborgvej, Andreas Frijsenborgvej, Birgit 

pædagog Gadekæret, Mette dagtilbudsleder, Maria under bøgen, Carsten Damhuset, Jesper 

Solsikken og underbøgen, Charlotte pædagog Solsikken, Mette Amalie Alsvej, Ulrich leder 

Forteleddet og Jasminvej, Britt Jasminvej, Dorthe pædagog Jasminvej. 

  

2. Orientering om bestyrelsesarbejdet.  

-Vedlagt dagsorden er link til info om kompetencer og arbejdsområder. Mette orientere om disse 

punkter.  

-Information om ansættelsesproceduren i forhold til ansættelse af dagtilbudsleder. 

-Forventeligt skal der arbejdes med kvalitetsrapporten i løbet af efteråret/ start julen. 

-Der er pres på børnehavepladserne. Dette kan give udfordringer hen over julen. 

-Der kommer status på budget forhandlingerne. Dette giver forventeligt besparelse til 

børnehaverne, og mere økonomi til vuggestuerne. Disse besparelser vil blive effektueret fra 2018. 

-Det er fra kommunens side besluttet, at vi skal have byggeteknisk fællesskab med skolen. Dette skal 

aftales i den kommende tid med skolelederen og dagtilbudslederen. Det vil i praksis sige et fælles 

budget, til vedligehold af bygninger. Fordelingsnøgle er ikke fastlagt. 

  

Disse punkter skal bestyrelsen forholde sig til det kommende år. 

  

3. Valg af formand. Jesper stiller op. Han kan dog ikke være formand efter sommerferien, hvor hans 

barn går ud af dagtilbuddet. Jesper er valgt. 

  

4. Valg af næstformand. Carsten stiller op. Carsten er valgt, og overtager formandsskabet ved sidste 

møde 27/8-18. 

  

5.Suppleanternes rolle. 

Der er i dagsordenen vedlagt en skrivelse om dette. Formanden underretter om retningslinjer for 

området. Snak om rettelser i skrivelse. Suppleanterne deltager kun som stedfortræder, og vil i dette 

tilfælde have stemmeret.  

  

6. Valg af referent. Ulrich under dette møde. Frem ad rettet er det Cecilie (kommunikations 

medarbejder) 



  

7. Aftale om mødedatoer. 

29/11-17 Solsikken 

27/2-18 Forteleddet  

3/5-18 Gadekæret 

27/8-18 Damhuset. 

  

8. Underskrivning af tavshedserklæringer. 

Alle er tilstede og underskriver. 

  

9. Udveksling af mailadresser og telefonnumre. 

Alle er tilstede og underskriver. 

  

10. Evt. 

  

Dagsorden for bestyrelsesmøde 27/9-17 

  

3. Ingen kommentar til skrivelsen. Godkendes uden anmærkninger. 

4. Fællespasning i dagtilbuddet.        

5. Mette informere om grundlaget for valg af lukkedage.    

6. Det vedtages at det er samme dage der er fællespasning som seneste år.              

7. Debat omkring offentliggørelsen af hvilke børn der skal passes. Det kan virke ubehageligt for 

de forældre, hvis barn der skal passes. Det vedtages at det ikke offentliggøres hvilke børn 

der skal passes. Der skrives antal børn fra de enkelte institutioner, ikke navne. 

8. Evt.  

-READ. Hvad er status? Der er ved at blive udarbejdet resultater for forløbet. Det forventes at 

komme i løbet af efteråret. Strandskolen og Risskov skole, har startet et forløb i forbindelse med 

READ. Hvorvidt dagtilbuddet skal genoptage READ vides på nuværende tidspunkt ikke. 

• Guid for hvornår sender man sit barn afsted? Der er en folder der hedder "rask eller syg" 

Opfordring til at sende den til alle forældre. Den lægges på intra af Cecilie. 

• Opfordring til at lufte godt ud i institutionerne. Dette er sygdomsbekæmpende. Fokus på 

personlig hygiejne.  

• Ønske om at bestyrelsen forholder sig til store institutioner kontra små. Damhuset står foran 

udbyggelse med yderligere 4 grupper. Er det optimalt, eller skal der arbejdes for at det skal 



være mindre institutioner i dagtilbuddet? Der er byggemøde ang Damhuset 3/10 hvor Ulrich 

og Anne Marie (damhuset) deltager. 

  

 

 


