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Bestyrelsesmøde 

Dato:07/06-22 Mødetid:  
19- 20  

Mødelokalet i Dii Galaksen 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype bestyrelsesmøde 

Referent  Helle 

Tilstede Kirstine- Galaksen 
Christian-Kernehuset 
Ruth – Dagplejen 
Camilla -Evigglad 
 

Fraværende Inge  personale repræsentant , Mette- Humlebien 
Rune fra Tryllefløjten har meldt fra til at sidde i forældreråd og bestyrelse  

Nyt fra dagtilbuddet  

Fremlægger Helle 

Orientering    Besøg af rådmand i førskolen:I morgen den 8/6 kommer rådmanden på besøg i 
førskolen. Han kommer for at høre hvad børnene tænker om førskolen. Besøget varer 
en time og 3 børn følger ham ned til Sfoen sammen med Anders Sfo leder og Helle dtl. 
På vejen får han et kort rids af førskolen fra start til nu og børnene fortæller om 
dagens aktiviteter. 
Sommerfester med valg i alle afdelinger undtagen dagplejen, da den er krympet til 3 
dagplejere fra september. Vi overvejer at finde en måde at samarbejde med andre 
afdelinger fx Tilst og Skjoldhøj, således at der er mulighed for at dele vikarer.  Evigglad 
har sommerfest den 14, Sommerfuglen den 16 ,Humlebien havde det den 1. og 
Galaksen har det den dag de tagger på heldagstur 9/6. Tryllefløjten har det den 9/6. 
I lederteamet arbejder vi med arbejdsmiljøledelse, da 2 af dagtilbuddets afdelinger 
havde en rød lodret apv. Dette gøres sammen med en konsulent og giver spændende 
diskussioner fx om arbejdstiden for en pædagogisk leder. Vi taler også meget om at vi 
ikke skal være laveste fællesnævner men den højeste kvalitet.  
Til Sommerfesten i sommerfuglen indvies huset også – der klippes snor over og holdes 
en tale og synges sange. 

Indhold   

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Hvad er det at sidde i forældreråd og bestyrelse 

Fremlægger Helle 

Indhold/diskussion  Helle fremlagde et powerpoint om emnet.  Dette sluttede af med de 2. punkter som vi 
forventer vi skal arbejde med i næste års bestyrelses arbejde. 
 Pkt 1 tilsynet. Som bliver i hver enkelt afdeling og både anmeldt og uanmeldt. Der 
skrives en rapport bagefter der tages os i bestyrelsen og hvortil der laves en 
handleplan. Rapporten rates og lægges på hjemmesiden. Vi er begyndt at øve os – ved 
at de faglige fyrtårne iagttog en samling i hinandens huse og giver feedback. Dette har 
resulteret i at alle har fokus på den gode samling og at alle stuer skal holde samling. 
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Vores psykolog har deltaget i 2 samlinger i dagti lbuddet og rost vores arbejde meget 
og havde lyst til at skrive en bog om de gode relationer samlingen gav, de sociale 
fællesskab, en tydelig rumlighed og god læring i tilpas længde. 
Det andet punkt er Mellemformer: kan vi få mere støtte via sidemandsoplæring af et 
korps af specialpædagoger, som man ansætter i ppr. Skal vi arbejde i mindre grupper? 
eller have små special grupper – det bliver næste års samtale emne  
 
  

Konklusion  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

    

   

Næste step 

Fremlægger Helle  

indhold Efter valg til forældreråd – konstitueres dette ca 1/9- 22 og der vælges hvem der skal 
deltage i bestyrelsen  

Konklusion  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Evt   

Fremlægger  

Indhold / 
diskussion 

 

  

Konklusion  
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

 
  
 


