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Bestyrelsesmøde i Lisbjerg, Trige, Spørring dtb, tirsdag d. 26.2.2019. 
 
Tilstede: Søren, Trine, Tina, Pernille, Dorte, Winnie, Birgit, Annette, Thilde, Gitte og Lea. 
Afbud: Rasmus 
 
 

1. Velkomst v. Lea 
Gennemgang af dagsorden, herunder konstituering. 
 
Søren er formand og Thilde næstformand. 
  
Bestyrelsen bliver involveret i arbejdet med de nye styrkede læreplaner, ny ledelsesstruktur 
(LUP arbejdet), fælles arbejde med udgangspunkt i de enkelte lokalsamfund, høringssva-
rene vedr. fusionen. 
 

2. Præsentation 
Lisbjerg – Thilde fremførte at Lisbjerg bestyrelsen ser positivt på det fremadrettede samar-
bejde. 
Lea opfordrer til at alles bekymringer kommer frem, da det er vigtigt at der bliver taget hånd 
om dem. 
Intra bliver slået sammen på fredag d. 1/3.  

 
3. Snak om forskelle på Lisbjerg og Trige – rullende skolestart osv. 

Lea mener ikke at det bliver et problem, da pladserne forventes at blive fyldt op. De forskel-
lige afd. arbejder ud fra deres egens skoles procedure om optag. Lea samarbejder med 
Lisbjergs pæd. ledere om hvordan der arbejdes. 
Der skal arbejdes varsomt med forskellene ex. Politikker osv. 

 
4. Forretningsorden 

Lea samskriver de to forretningsordner da de lyder meget ens samt ud fra dette mødes 
snak – Dette er alle enige om.  

 
5. Bestyrelsesarbejdet 

Kort info om formandens arbejdsopgaver og valg til den nye bestyrelse der tiltræder 1.9. 
Valget skal ske inden, muligvis i juni (eller august/september) Lea finder ud af det.  
 
Søren fortsætter som ny formand for bestyrelsen, Thilde bliver næstformand 
Bestyrelsen kommer desuden, efter næste valg, til at bestå af en forældrerepræsentant og 
en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling. Møderne bliver desuden åbne for supplean-
ter. 
 
Der kommer til at være bestyrelsesmøder ca. 5 x årligt. Næste møde planlægges af Søren 
og Lea ud fra rimelig mødefrekvens, forældrerådsmøder, p møder osv. Indkaldelser og re-
ferater sendes ud pr. mail.  
 
Referent skiftes vi til at være. Lea noterer på indkaldelsen, hvem der er referent.  
 
Møderne berammes fra kl. 18-20. 
 
Møderne holdes på skift i Lisbjerg og på Bakkegårdsskolen.  
 
Lea informerer om sin nye chef. Chef for B og U i Nord, Karina Møller.  
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6. Høringssvar 
Lea og Lisbeth har gennemgået dem. 
Fælles bekymringer: 
Den tidligere SFO start, dagplejen, børn på tværs af lokalsamfundene og flere forskellige 
steder, arbejdet med 0-18 års perspektivet. Tomme/fyldte afdelinger – Lea arbejder ud fra 
at børne får plads i deres eget lokalområde, med mindre forældrene ønsker noget andet, 
Der skal tages udgangspunkt i barnets tarv. Desuden samarbejdet med skolerne, hvordan 
man får fusioneret 2 velfungerende dagtilbud. 
Lea fornemmer ikke at vores værdier, børnesyn og fokuspunkter ligger langt fra hinanden 
efter at have gransket LUP, hjemmesider osv.  
 
Lisbjerg fortæller om deres nuværende samarbejde med skolen – fælles møder mellem læ-
rer/pædagoger (den røde tråd, 0-18 årsperspektivet, hvordan arbejdes der fælles med læ-
ring både socialt og fagligt) Dette håber de på kan fortsætte, hvilket Lea bekræfter.  
 
MED udvalgene laver fælles afsæt i arbejdet med opsamling fra de fælles personalemøder 
der har været i de to dagtilbud. 
AMR grupperne holder møder med Lea fortløbende for at sikre arbejdet med arbejdsmiljøet 
i fusionsperioden. 

 
7. Evt.  

Det aftales at det tilstræbes ikke at tale i fag-forkortelser uden forklaringer.  
 
 

 
 
 


