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Referat fra Bestyrelsesmøde d. 13/9-2017, kl. 19-21 
 
Tilstede: Lea, Anette, Nicolaj, Tina, Gitte og Signe (kom lidt senere) 
Afbud fra: Selda 
 
 

1. Forældremødet/valg. 
Nicolaj stopper da Marie går ud af dagplejen. 
Signe er ikke på valg 
Selda? 
 
Lea orienterede om valget/procedure 

 
 

2. Ledelsessituationen lige nu samt børnetallet  
Spørring Børnehus: 
Pia indstillet til afsked 31/10, her er hun ude af løn 
Nyt stillingsopslag 31/10 herefter samtalerunder og tests (personlighedstest) af de 2-3 sid-
ste kandidater. Ansættelse forventes pr. 1/1-18. Lise er konstitueret indtil da, 
Medarb. og Lea har udformet en lederprofil. Der søges efter en robust leder, der tør stå ved 
holdninger. En der ikke er konfliktsky og som kan samarbejde, både med personale, foræl-
dre osv.  
Signe deltager som forældrerepræsentant, TR, AMR, Pæd. fra hver stue, Jytte, Christian 
og Lea deltager. 
Tumlehøjen: Christian 
Dagplejen: Jytte 
 
Børnetallet stiger igen efter vigende børnetal. Der er venteliste. 
Tove ansat i dagplejen igen 
Tumlehøjen. Fusion i 2015 (Blæksprutten, Troldebo), udpegning. Nu mange børn, små 
børn! Vuggestuen kører med overbelægning. Børnehaven er næsten fyldt op, fyldes op i 
løbet af efteråret. 
Lea fortæller om plads situationen.  
Dagplejen er fyldt op og der er venteliste og vi kan ikke tage dem ind. De tilbydes normalt 
en vuggestueplads men pga. pladsmangel i Tumlehøjen har Lea har skrevet til PLAN for at 
de skal komme og give forslag til hvordan pladsmanglen kan løses. Der søges pt. dagple-
jere i lokal området. 
Spørring Børnehus: 
Der er stille og roligt et stigende børnetal. Der mangler stadig børnehavebørn. De fysiske-
rammer er under forandring. En gruppe vuggestuebørn er bla. Flyttet til ”børnehavehuset” 
Der er rigtig mange små børn, hvilke giver udfordringer i hverdagen. 
Der er pt. 30 ud af 50 børnehavebørn 
 
Lea ønsker ikke at komme ud i at skulle udpege nogen igen! 
 

 
3. Sprog/investering i børns fremtid. 

Vi har været med i de sidste 7 år. Dialogisk læsning 
Mål: at forbedre de tosprogede børns dansk, så de kan få frit skolevalg efter sprogscreenin-
gen.  
Der er nu fokus på de sidste % der hænger. Der skal i højere grad fokuseres på dialogen 
med børnene. 
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Personalet har hørt Pia Thomsen tale om sproget i den kontekst det mødes i. De ting bør-
nene møder dagligdagen samt de temaer der tages op ex. bondegården. 
Personalet skal i deres planlægning i højere grad tage højde for at sikre den sproglige læ-
ring i de aktiviteter der laves. 
Der skal være et øget fokus på dialog og samtale. 
Midler har været brugt til Læsning med børnehaveklasselederne. 
Nu bruges midlerne til flere sprogtimer til Tina i Spørring og frikøb af Gitte i Tumlehøjen til 
brug til sprogarbejde samt meget andet. 
Tina laver: materialer til stuerne, Leg og lær, Gyldendal. Og meget andet. 
Anette: Bøger, dialogisk læsning, udlån af bøger til forældrene, daglige gøremål, Hvad er 
det vi ser, Tulle og skralle – syng, leg og fortæl. Rim og remser, plancher til forældrene. 
Gitte: Dialogisk læsning, små sproggrupper, natur/værksted, samarbejde med ord, rytme 
stuen om aktiviteter/temaer, fokus på dialogen og dagligt brugbart sprog, rations arbejde, 
Er i gang med Dagens sang (ordforråd, rytme, bevægelse og skriftsprog) 
 

 
 

4. Fremtidige temaer til diskussion. 
Lea forslår at temaerne ligges ind i vores årshjul. Det lægges ud til det kommende foræl-
dreråd at beslutte temaerne. 
 

5. Evt. 
Dagtilbuddet skal re-certificeres som idrætsinstitution d. 23. sept., hvor alt personalet skal 
gennem en kursus dag. 
 
 
 


