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Bestyrelsesmøde 

Dato:02/2-22 Mødetid:  
18,30- 20  

Mødelokalet i Galaksen/ teams møde  

Mødeindkalder Helle 

Mødetype bestyrelsesmøde 

Referent  Helle 

Tilstede Kirstine- Galaksen 
Mette- Humlebien 
Christian-Kernehuset 
Ruth – Dagplejen 
Rune-Tryllefløjten 
Inge- personale rep  
Camilla Evigglad 
 

Fraværende  

Nyt fra dagtilbuddet og alle afdelinger  

Fremlægger Helle og en fra hver afdeling 

Orientering   Vi har fået ny bus, en god en men med lidt mindre bagagerum så der er ikke plads til 
så mange klapvogne, Simon ny leder i Evigglad stoppede efter 2 måneder men vi 
begynder at søge efter en ny nu og håber at kunne ansætte ny leder pr 16/4. Evigglad 
har også været hård ramt af corona men her har det passet med at børn og personale 
var syge samtidigt. 
Kernehuset 2/3af børn og personale har haft corona. Arbejder på at blive klar til at 
flytte til Sommerfuglen pr 15/3. Humlebien har også været ramt af corona og dsværre 
ikke så mange syge børn og personaler samtidigt, så de har været meget ude. 
Kommunikationen til forældrene har været meget svingende hvilket har givet lidt 
utilfredshed. Der er kommet 2 nye mænd i huset det liver huset op og der sker nye 
ting.  
Galaksen er ved at planlægge arbejdsdag til foråret. De arbejder også på at få et nyt 
grønne spirer flag. Om torsdagen har de legegrupper med 2 mindre grupper børn. De 
har også været hårdt ramt af corona hos personalet  og det var få børn der var væk.  
 Dagplejen arbejder på at komme på Aula med små fortællinger og her har Corona 
også fyldt meget. Alle dagplejere har været på kursus i Før sprog 0-2 år og går i gang 
med det nu. 
Tryllefløjten har også været ramt af corona. Her er forældrerådet ved at finde sig selv 
og finde ud af hvordan de bedst kan støtte huset. Der er kommet mere 
kommunikation ud siden Morten startede som leder. Ønske om at flere i huset vil 
bruge bussen. Forældrerådet arbejder på atfå et samarbejde med Galaksens 
forældreråd således at de sammen kan optimere dagtilbuddets fælles areal forenden 
af Tryllefløjten og Galaksens legeplads.   
 

Indhold   

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Tanker fra afdelingerne om læreplans tema: Kultur og krop og bevægelse 
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Fremlægger På skift 

Indhold/diskussion  Tryllefløjten: forældre kan fint genkende hvad der bliver arbejdet med hver dag.  
I dagplejen oplever forældre på deres børn hvordan der arbejdes med selvhjulpenhed( 
fx påklædning og afklædning) ny motoriske færdigheder samt traditionerne.  
I Kernehuset oplever forældrene og mange af de eksempler som personalet beskriver  
I evigglad vil man gerne høre lidt mere om hvad læreplanerne er og hvordan de som 
forældre kan støtte op om personalets arbejde med børnene 

Konklusion  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

    

   

Budget 2022 og regnskab 2021 

Fremlægger Helle  

indhold Gennemgang af regnskab 2021 – vi går ud af året med et overskud på ca300000kr ud 
af 36 millioner. Vi har lidt på kistebunden i forvejen da det koster ca. 500000kr pr 
langtidssyg vi har. 
Det nye budget gennemgås og vi har fået 1,5 million til mere pædagogisk personale. 

Konklusion  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Evt og corona status 

Fremlægger  Bo og Helle 

Indhold / 
diskussion 

Kernehuset har et projekt hvor de har besøg af en kunstner 4 gange. Dagtilbuddet er 
med i et projekt om bøger hvor Salling fonden giver os penge til 2 bøger pr. barn Vi vil 
alle blive inviteret til forskellige aktiviteter på biblioteket. 
 Vi er med i et andet projekt hvor vi modtager en emnekasse hver 4 uge pr afdeling. 
Denne indeholder spil inden for emnet, legetøj, bøger m.v.  
Kernehuset flytter pr 1/3 men vil prøve at lave en åbenthus dag for interesserede.  

  

Konklusion  
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

 
  
 


