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Bestyrelsesmøde 

Dato:230120  Mødetid: 19:00-21:00 Mødested:Galaksen mødelokalet 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Referat Kathrine 

Tilstede Brian – Galaksen 
Camilla- Tryllefløjten  
Anne Marie- Humlebien 
Line- Evigglad 
Niels Christian- Kernehuset 
Ruth- Dagplejen 
Jette- pædagogisk leder 
Inge- medarbejderrepræsentant 
Helle 
   

Fraværende  
 

Nyt fra Dagtilbudet – nyt fra afdelingerne  

Fremlægger Helle  

Orientering og evt. kommentering Ferieplan 2020- ny institution- workshop-  

Indhold  Det aftales at sampasnings ugerne er de samme som i 2019 
3 dage før påske 
Fredag efter Kristi Himmelfart 
Grundlovsdag 
Uge 29 og 30  
 Samt mellem jul og nytår – den 24 og 31 er der forventet lukket 
Gennemgang af tegninger til ny institution: kommentarer det kan 
være en udfordring at skulle gennem hele legepladsen når man 
kommer. For få parkeringspladser, hvor skal personalet parkerer.  
Pjece til nye forældre  – den er ikke lavet endnu, men vi ønsker en 
sådan. Det var der nogle der ikke syntes der var behov for, da huset 
havde en og der så ville blive for meget dobbelt konfekt.  
Workshop for hele personalet: denne gang var det om læringsmiljøet 
Nest: et projekt vi arbejder med- det betyder rede og handler om at få 
gjort tingene tydelige og enkle for alle børn. 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Opfølgning på sidste mødes emne forventninger til forældrene 

Fremlægger Helle 

Indhold/diskussion  Opfølgning på sidste mødes emne forventninger til forældrene 
varighed 30 minutter 
 Er der tilføjelser? 
 Hvordan skal det sættes op? 
 Hvordan skal dette formidles ud til de andre forældre? 
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Konklusion Den virker for uoverskuelig, forslag om at det kun er det ved 
pindende der skal med.  
Formidling: sammen med det fra afdelingen, syntes en og 
andre havde ingen præferencer.  
Kommentar at der skal skrives at det er vigtigt at børnene har 
tøj med til at komme ud i hver dag.   

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

Lederteamet arbejder videre og tager kommentarerne til 
efterretning 

Helle  ingen 

   

Overgange  

Fremlægger Helle  

indhold Hvordan er overgangene i dag i hver afdeling / Hvordan 
Inspirations spørgsmål: 
Hvordan oplever I at vi samarbejder med jer i overgangene? 
Hvordan kan vi gøre det bedre og lettere for børn og forældre i 
overgangen til skole? 
Hvordan samarbejder vi med forældre om det enkelte barn og om 
skabelsen af inkluderende børnefællesskaber? 
Sammenhæng med børnehaveklassen( lovstoffet vi arbejder ud fra : 
Sammenhæng i børnenes liv betyder, at skolen bygger videre på et 
tydeligt børneperspektiv, der tager over, hvor dagtilbuddet slipper. 
Det skoleforberedende arbejde i dagtilbud handler især om, at der i 
børnenes sidste år i dagtilbud etableres pædagogiske læringsmiljøer, 
der understøtter børnenes sociale kompetencer og færdigheder som 
vedholdenhed og fordybelse. Derved forberedes de på at møde nye 
sociale og faglige sammenhænge med tro på egne evner, nysgerrighed 
og gå-på-mod. Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud skal også 
introducere til og give børnene mulighed for at udvikle faglige 
færdigheder i form af leg med bogstaver, tal,  mønstre, former m.v. 
 

Konklusion Lars Bach indskolingsleder deltog: Helle fortalte at skolen ikke ligger 
vægt på at børnene kan tallene og skrive deres eget navn, men at det 
er lovmæssig opgave at det skal vi lærer børnene. 
Lars sagde at de lagde mest vægt på at børnene er gode til sociale 
relationer, fordybelse og gå på mod. Det er vigtigt at børnene tør gå i 
gang med nye ting, at de prøver selvom det er svært og tror på at de 
ville kunne lære det.  
Så gennemgik helle kommentarerne fra de interviewede forældre fra 
sidste år – og deres forslag til forbedringer/ændringer.  
 Bl.a. start tidspunkt ( 4. maj) Ledere fra alle afdelinger- vil være 
tilstede dag et samt have faste uger de er på projektet.  
Overgang internt: Humlebien – har  der været udfordringer med 0-4 år 
så de arbejder på at lave bhv i en ende af huset og vuggestue i den 
anden. 
 Evigglad her har de spiregruppen som mellemgruppe. 
 I galaksen og Kernehuset flyttes man i bhv. når man er klar det forgår 
ved en lille ceremoni. 
I dagplejen har vi arbejdet med gæste dagpleje i kommende bhv det 
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sidste ½ år i dagplejen, vi håber vi kan gøre det de sidste 3 mdr . efter 
de nye anvisningsregler.  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Regnskab- 2019 – budget 2020 

Fremlægger Helle  

Indhold / diskussion Kort gennemgang af budgettal 2019 og 2020 og regnskabs tal 2019 

Konklusion Da regnskabet fra 19 ikke er afsluttet (de interne konteringer mangler) 
Blev det ca det forventede resultat der blev meddelt.  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Evt 

Fremlægger Helle  

Indhold/diskussion   

Konklusion  

Aktion Ansvarlig  Tidsfrist 

   

 

 
  
Punkter til næste møde – Børneintra/ digital kommunikation 


