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Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.11.16 
 
Til stede: 
Lindy (forældrerepr. Fra Tumlehøjen), Annette (dagplejer), Signe (forældrerepr. Fra Spørring bør-
nehus), Tina (pædagog i Spørring), Gitte (pædagog i Tumlehøjen) og Lea (dagtilbudsleder). 
 
Afbud: 
Nicolai (forældrerepr. Fra dagplejen). 
 
Ref. Gitte og Lea. 
 

1. Lea informerer om leder situationen i afdelingerne. I Spørring er Lise konstitueret i Pias fra-
vær – hun er langtidssyg.  
I Tumlehøjen har Kim sagt op med virkning fra 1.1.17. Stillingen opslås hurtigt og stillingen 
kan forventeligt besættes fra 1. februar. I januar måned har Bitten ansvaret – hun er Kims 
stedfortræder. 
Lea siger, hun har en plan om at lederkontoret i Spørring skal placeres mere synligt for for-
ældrene. Den nærmere planlægning skal ske i samarbejde med personale og forældreråd. 
 

2. Budgettet tildeles efter indmeldte børn. Størstedelen af midlerne anvendes til lønninger og 
resten til drift. Eventuelle forældrebetalte kostmidler holdes udenfor og anvendes kun til 
kost til afdelingens børn. 
I 2015 gik vi ud med et generet underskud på 2,5 mill. kroner fordi vi har manglet børn i 
flere år. Lea har lavet en plan for afvikling som Økonomiafdelingen har godkendt. Vi afbeta-
ler med mindst 400.000kr/år. Alle afdelinger deltager i nedskrivningen også den administra-
tive del af dagtilbuddet. Der er skåret i ledelsesbudgettet for dagplejen, så Jytte er ansat på 
30t/uge. Der er skåret i sekretærlønningerne. De pædagogiske ledere får et driftsbudget i 
forhold til antal børn og det er forventet at budgettet overholdes. Det er forventeligt at vi 
overholder aftalen i regnskabsåret 2016. 
Lea har i 2016 afsat en lille bufferpulje fordi vi har nogle nedslidte legepladser i begge insti-
tutioner. Vi afventer rapporten fra legepladstjek så skaderne bliver udbedret ud fra den sik-
kerhedsmæssige rigtige prioritering. 
 
Budgettallene ved regnskabsårets afslutning sendes ud til bestyrelsen, når de fremligger.  

3. Det er nu i slutningen af 2016 vi skal stemme om kostordningen igen. Afstemningen foregår 
i uge 49+50. forældrebetalingen bliver 504kr/barn. Afstemningen i Spørring børnehus sker 
fælles for vuggestue og børnehave. De har mulighed for at vælge den kostordning de har 
nu, så den forsætter i 2017 og 2018. I Tumlehøjen er der p.t. ingen kostordning og der er et 
ønske om at der stemmes henholdsvis i vuggestuen og i børnehaven.  
De blanke stemmer tælles for ja til en kostordning og resultatet har virkning fra d. 1.7.17. 
 

4. LUP – lederudviklingsplanen skal være færdig til årsskiftet og indsatsområderne for de næ-
ste to år er sprog, pædagogisk idræt, nedbringelse af sygefravær samt samskabelse med 
forældrene. LUP og stærkere fællesskaber sættes på dagsordenen til marts. 
 

5. Lindy deltager som forældrerepræsentant til ansættelsessamtalerne med en ny pædago-
gisk leder til Tumlehøjen. 

 


