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Bestyrelsesmøde 

Dato:090620  Mødetid: 19:00-21:00 Mødested:Galaksen mødelokalet 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Referat Kathrine 

Tilstede Brian – Galaksen 
Camilla- Tryllefløjten  
Anne Marie- Humlebien 
Line- Evigglad 
Thomas- Dagplejen 
Inge- medarbejderrepræsentant 
Helle 
   

Fraværende Niels Christian- Kernehuset 
 

Nyt fra Dagtilbudet – nyt fra afdelingerne  

Fremlægger Helle  

Orientering og evt. kommentering Corana status, førskolen, ny souschef i Tryllefløjten , penge til mere 
pæd personale 

Indhold  Førskolen har flyttet lidt omkring pga af corona restriktionerne, men 
de er nu i hallen. Det går fint og børnene trives. Vi har fået 20 børn 
udefra i år.alle afdelinger har fået lidt penge til ekstra personale af 
regeringen, der er nu ansat lidt personale ca. 12 timer pr afdeling.  
Tryllefløjten har ansat morten som souschef, han skal overtage når 
Jette engang stopper. 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Den styrkede pædagogiske læreplan 

Fremlægger Helle 

Indhold/diskussion  Opfølgning: gennemlæst af alle, Vi kom til at snakke om tradition og 
andre kulturer, dette vil blive indsat. Eller syntes alle at det var meget 
oplysende. 
 Den vil være på hjemmesiden fra ca. 1/8-20, og vil løbende blive 
evalueret og ændret. 
 

Konklusion  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

    

   

Valg til forældreråd og bestyrelse 

Fremlægger Helle  
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indhold Der kom mange gode ideer og forslag. Fx at hvert barn må puttet en 
bold i et rør når deres forældre har valgt. 
Eller at man først kan aflevere sit barn når man har afgivet sin stemme 

      

Konklusion .  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Evaluering af dette års bestyrelses arbejde 

Fremlægger Helle  

Indhold / diskussion Forældresamskabelse, overgange, samarbejde med lokal miljøet,  

Konklusion Alle syntes det har været godt med dele af samme emne på 
forældreråd og bestyrelsesmøder. Ros til bestyrelsen for at være 
engageret og aktiv. 
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Coronaen – hvad tager vi med? Hvad var godt? Mindre godt ? 

Fremlægger Helle  

Indhold/diskussion  Godt at aflevere ved døren, godt arbejde fra personalet side med at 
takle situationen både i forhold til aflevering, brug af lokalet, i forhold 
til at tage imod børnene. Godt med håndvasken, fint i forhold til 
indkøring, der er mere ro, fint med smsbesked, dejligt med de små 
gruppe som har givet en stærkere relation. Dejligt at de er så meget 
udenfor. 
 Dårligt: manglende small talk med personale, ikke kunne se børnene i 
aktion når man henter, savner billeder af dagens aktiviteter, mangler 
puderum( siger nogle børn) 

Konklusion Mange gode ting der kan bevares 

Aktion Ansvarlig  Tidsfrist 

   

 

 


