
Bestyrelsesmøde d. 5.10.2017 
 
Deltagelse: 
Dagtilbudsleder: Lisbeth 
Fra rønnebo: Katja (mor til kaja), Tilde (mor til alf) og pædagog Lone (suppleant for pædagog Heidi) Fra 
gimlehøj: Camilla (mor til Felix og sommer), Hanne (mor til Thor Louis) og pædagog Jessica Fra mimershøj: 
Maria (mor til lilli) 
 
1. Præsentationsrunde med forventninger til arbejdet i bestyrelsen 
- indblik 
- være med til at præge 
- indflydelse 
- sammenspil mellem forældreperspektiv/personalesiden 
- nysgerrighed 
- sammenhæng i distriktet/rød tråd 
- helheden 
- talerør for hhv personale og forældre 
 
2. Introduktion til "vejledning i arbejdet i bestyrelsen" 
Og en fælles drøftelse af bestyrelsesarbejdet og hvordan vi i bestyrelsen bliver mere synlige for vores 
forældre. Der tages et billede af bestyrelsen, som hænges op i institutionerne. 
Kort orientering om forretningsordnen, her særligt i fht suppleantens rolle i bestyrelsen.  
Orientering om udvidet tavshedspligt, også efter at man er trådt ud af forældrerådet.  
 
Konstituering af bestyrelsen: 
- formand: Hanne 
- næstformand: Camilla  
 
3. Relevante datoer 
- Lisbeth uddeler en liste med relevante datoer og informationer om og til bestyrelsen. 
D. 14/12 kl 9-11: kvalitetssamtale om kvalitetsrapporten.  
Ændring af dato for næste bestyrelsesmøde: ny dato d.27.11. 
 
4. Kort nyt fra Lisbeth 
Dialogmøde med rådmanden d. 8.11.2017 kl 17.30-20 på rådhuset.  
Der er mulighed for at stille spørgsmål til rådmanden. En fælles snak om, hvorvidt vi i bestyrelsen har nogle 
spørgsmål.  
Berørte emner: det tværfaglige samarbejde, den råde tråd i barnets liv, fælles pædagogiske tilgange, sikring 
af overgange og tidligt forebyggende indsatser.  
Der er mulighed for at formulere spørgsmål frem til d.31.10 og sende dem til Lisbeth.  
 
Til bestyrelsesmødet d.27.11 skal vi arbejde med kvalitetsrapporten.  
 
Der er åbnet 1 gruppe i mimershøj med ledelse ind i gimlehøj.  
 
Personalesituation: vi er desværre ramt er meget sygefravær i denne periode.  
 
5) til godkendelse i bestyrelsen: 
- feriepasningsperioder 2017-2018. Godkendt. 
 



6) opgaver for bestyrelsen i det kommende år Forslag til kommende bestyrelsesopgaver: 
- kvalitetsrapporten 
- evt. Læreplanstemaer - kan findes på intra 
- fællesskab og relationer på tværs 
- et stærkere fællesskab 
- børne- og ungepolitikken 
- opmærksomhed på diversiteten 
- selvregulering/robusthed/dannelse 
 


