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Bestyrelses møde 

Dato: 140519 Mødetid: 19:00-21:00 Mødested: Galaksen mødelokalet 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype Bestyrelsesmøde 

Referat  

Tilstede Thomas- Galaksen 
Eva- Kernehuset  
Ruth –Dagplejen  
Anne Marie– Humlebien 
Malene– Evigglad  
Camilla- Tryllefløjten 
Inge – Personalerepræsentant 
 

Fraværende ingen 

Rundt om bordet     

Fremlægger Alle 

Orientering Hver deltager er på 3 minutter- her fortælles om hvad der rør sig i 
forældrerådet – tanker og kommentarer til ”alt” 

Indhold   Humlebien: Arbejder på at få fælles frugtordning for alle forældre i 
huset. Er utilfredse med førskolen, mangler begrundelse for gruppe 
sammensætningerne, føler det er kaotisk og at der mangler ledelse, 
utilfredshed med at der ikke var medarbejdere fra alle afdelinger hele 
formiddagen den første dag(nogle mødte først ind kl 9), holder valg i 
juni. Annemarie fortsætter i bestyrelsen.  
Evigglad: har haft arbejdsdag med stor forældre opbakning. Der blev 
lavet rigtigt meget. Der blev afholdt valg til forældreråd men den er 
endnu ikke konstitueret. Slutter med egen produktion af kost, da det 
ikke kan køre rundt økonomisk og da det giver personale meget ekstra 
arbejde i dagligdagen. Der arbejdes på at få en hjælp i køkkenet i 
middagsstunden. Der arbejdes på en fælles eftermiddagsmad. Malene 
stopper i bestyrelsen. 
Tryllefløjten: Meget tilfreds med førskolen, godt projekt. Der afholdes 
valg til forældreråd den 22/5 og det er planen at det skal være a la det 
amerikanske valg. Camilla fortsætter i bestyrelsen.  
 Dagplejen  : har afholdt arbejdsdag, hvor der var flere forældre samt 
en dagplejer med familie der deltog. Der blev lavet rigtigt meget og 
afsluttet med fælles mad. En fin eftermiddag hvor der blevet ordnet 
meget. Der afholdes sommerfest for forældre, søskende og børn i 
starten af Juni måned i Kernehuset. Her afholdes der også valg til 
forældreråd. Ruth fortsætter i bestyrelsen. 
Kernehuset: Der afholdes arbejdsdag i Juni måned, hvor der også 
holdes valg til forældreråd.  Eva stopper i bestyrelsen.  
Galaksen: Har haft arbejdsdag med stor tilslutning og her holdt de 
også valg til forældreråd. Nogle forældre er tilfredse med førskolen og 
nogle syntes det er kaotisk. Utilfredshed med at der ikke var en 
medarbejder fra Galaksen i hele åbningstiden. Thomas stopper i 
bestyrelsen 
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Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

 Kritikken over førskole tages med videre til evalueringen af dette 
års førskole 

Helle  Slut juni19 

Økonomi 2018  

Fremlægger Helle 

Indhold/diskussion  Gennemgang af økonomi 2018  

konklusion  Der er brugt det meste af vores overskud på at få legepladserne op to 
date i alle institutionerne. Kort gennemgang af særkende for 
dagplejen hvor der ikke er driftsbudget til andet en d rengøring i 
legestuen, da hver dagplejer har 60 % fradrag til brug på børnene 
kost, varme, slitage på eget hus, samt hvad der ellers er behov for til 
børnene) Der gives vogne, pusleborde, puslepladser, stole fra 
dagplejens fælles lager. Og Dagtilbuddet betaler engang produkter til 
børnene (lejepapir, vaske og opvaskemiddel, renseprodukter til 
pusleplader samt engangshandsker) til brug i legestuen, samt en lille 
sum til legetøj.  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

Godkendt    

   

Valg til forældreråd og bestyrelse 

Fremlægger Alle 

Indhold  Afholdt i Evigglad og Galaksen, de andre kommer senere men alle 
holder valg før ferien  

Konklusion  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

   

Bestyrelsesarbejdet 2019/20 

Fremlægger  Helle  

Indhold Vi skal arbejde med Stærkere lærings fællesskaber, den styrkede 
læreplan med stor vægt lagt på forældresamarbejdet og de nye mål 
for børnene der måles via personalets arbejde  

 Orientering om dialogmøde med rådmanden den 3/6-19 kl 18-20 – 
invitation uddelt  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Evt.  

Fremlægger  
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Indhold/diskussion Tak for et godt samarbejde i året der gik  

Konklusion  

Aktion Ansvarlig  Tidsfrist 

   

 

 
  
 


