
 

 
Referat: Bestyrelsesmøde onsdag den 20. Februar Kl. 19.30 – 21.30 Vuggestuen 
Læssøesgade 
 
Referent:  Vibeke 6B/Giber 
Deltagere: Alle (Kirkedammen kun medarbejderrepræsentant) 
 

1. Tilbageløb fra forældreråd og personale 

a. Hvad er afdelingernes forældreråd optaget af at arbejde med for tiden? 

• Flere rådsmøder aflyst. 

• Generelt: Forældreaktiviteter på tværs – også for at inddrage tosprogede forældre/børn (f.eks. 

fællesspisning), afstemning omkring spisning, diskussioner omkring flere arrangementer  

• Facebookgruppe + div arrangementer 

• Spørgsmål: Må man fylde op i rådene uden valg i f.eks. små råd? Ja, det må man gerne, dog er nye 

medlemmer ikke stemmeberettigede. 

 

b. Hvad er personalet optaget af at arbejde med fortiden? 

• Fokus: Vintertema/ fastelavn. Samt fokus på uddannelse. Faglige fyrtårne.  

 

c. Nyt fra ledelsen der skal orienteres om? 

• For mange børnehavepladser. Afventer (f.eks. effekt af nybyggerier) 

• Robuste børn: ”Så lad dog barnet”: Opfordring til at se video på intra. Ligeledes kursus for personalet. 

• Inspiration: Marshmallow test (Youtube) omkring behovsudsættelse/-styring via strategier 

 
2. Valgaften 

Formål med punktet er at træffe beslutning om hvordan der skal afvikles valg til forældreråd og 

bestyrelse.  

På seneste bestyrelsesmøde drøftede vi fordele og ulemper ved at afvikle valg til forældreråd og 

bestyrelse samlet kontra afdelingsvis. 

Beslutningsforslag:  
1. Lokalt valg afholdt af forældrerådet (pr afdeling) med oplæg m.m.  + besøg og oplæg af Martin sammen 

med en ikke lokal bestyrelse repræsentant.  

2. Ydermere et forslag om at holde et forældre til forældre arrangementet evt. med ekstern 

foredragsholder eller lignede.  

Beslutning:  

• Punkt 1 besluttet. Tages op igen til evaluering næste år. 

Action til alle:  

• Punkt 2: Alle kommer med forslag til emne+oplægsholder til bestyrelsesmøde 24/4-19. Selve mødet 

afholdes efteråret 2019. 

 
 
 
 



 

 
3. Budget – regnskab.  V. Martin 

Formål med punktet er at give bestyrelsen indsigt i dagtilbuddets økonomi og at bestyrelsen 

træffer beslutning omkring principper for budget 2019.    

a. Orientering om regnskabsresultat for 2018  

b. Overordnet budget for 2019 

c. Drøftelse af og beslutning om budget princip 2019.  

Dagtilbudsleder indstiller til bestyrelsen af udmøntning af budget sker ud fra princippet 

”pengene følger børnene”.     

• Generelt: Ansættelsesstop for adm medarbejdere. 

• Forespørgsel: Martin sender opsummering af 2018-regnskabet + budgetgennemgang til bestyrelsen 

• Budget: Overordnet gennemgang af budgetposter 

• Princip til godkendelse hos bestyrelsen: ”Pengene følger børnene” – men der bliver tilbageholdt nogle 

centrale puljer til fordeling. Kan ses i udsendte opsummering.  Vedtaget ved afstemning. 

 
 

4. Styrkede pædagogiske læreplaner – UDSKYDES til efter mødet d. 26/3 (Martin sender opdateret 

invite) 
Formål med punktet er:  

a. At give bestyrelsen indsigt i hvordan arbejdet med styrkede pædagogiske læreplaner 

påbegyndes i dagtilbuddet 

b. At drøfte hvorledes bestyrelse og forældreråd kan følge/deltage i processen.  

 

Tilbagemelding fra deltagerne til fyraftensmøde omkring styrkede pædagogiske læreplaner. 

Hvilke tanker har dette givet? 

Fremlæggelse af procesplan for dagtilbuddets lokale arbejde med pædagogiske læreplaner  

 

5. Eventuelt 

a. Orientering om status for foldere –  forventes færdige i Marts 

 

 


