
Konstituerende møde i forældrebestyrelsen i Lisbjerg Dagtilbud 

Hvem: Bettina (forælder GH), Eva (forælder GH), Kirstine (pædagog GH), Trine (forælder RB), Lone 

(pædagog RB), Lisbeth (DTL) 

Fraværende: Pernille (forælder RB) 

Hvor:  Mødet afholdes i møderum på adm. gangen i bygning 4 på Lisbjergskolen 

Mødeleder:  Lisbeth 

Referent:  Eva 

Hvornår:  Torsdag den 8. oktober 2015 fra kl. 17.00 til kl. 19.30 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Referat 

 

Ad 1) 

Eva vælges til referent for i dag. 

 

Ad 2) 

Alle tilstedeværende præsenterer kort sig selv. 

 

Ad 3) 

Lisbeth orienterer om bestyrelsesarbejdet. 

 

Ad 4) 

Alle har underskrevet tavshedserklæring 

Forretningsordenen godkendes. 

Uddelegering af kompetence til forældrerådene i dagtilbuddet: Det besluttes, at forældrerådene gives 

kompetence til at evaluere de pædagogiske lærerplaner. Forældrerådet i Rønnebo evaluerer lærerplanerne 

for barnet på 0-3 år og forældrerådet i Gimlehøj evaluerer lærerplanerne for barnet på 3-6 år. Der samles 

op på evalueringerne på bestyrelsesmødet i december. 

Konstituering: Eva vælges til formand og Bettina vælges til næstformand. 

Forældrerepræsentanterne skiftes til at være referent til møderne. 



Mødehyppighed: Alle møder afholdes i tidsrummet 17:00-19:30 i møderum på adm. gangen, Lisbjergskolen 

 Torsdag d. 08.10.15 konstituerende møde 

 Onsdag d. 09.12.15 

 Tirsdag d. 23.02.16 

 Mandag d. 04.04.16 

 Torsdag d. 02.06.16 

 

 

Forældrebestyrelsen er nu konstitueret, og der indkaldes til et 

nyt møde. 

 

Ad 5) 

Kort nyt fra Lisbeth: 

Lisbeth viser tegninger af de kommende institutioner i Lisbjerg. Der er endnu ingen dato på hvornår 

byggeriet går i gang – ”det ligger i udvalg”. 

Lisbeth orienterer om årets personalesituation og børnetal, som har bevirket, at dagtilbuddet ser ud til at få 

et lille underskud i år, sådan som det ser ud nu. 

Lisbeth orienterer om de kommende års besparelser. 

 

Ad 6) 

De af Lisbeth foreslåede feriepasningperioder for 2015/2016 godkendes af bestyrelsen. 

Det besluttes, at forældrebestyrelsen ikke udformer et høringssvar til ny Børn&Unge-politik. 

 

Ad 7) 

Forældretilfredshedsundersøgelsen og kvalitetsrapporten skal diskuteres på det næstkommende 

bestyrelsesmøde. Dagtilbuddets kommunikationsstrategi er ikke endelig – det tages op på et senere 

bestyrelsesmøde. 


