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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 14.6.22. kl. 19.00 – 21.00  
 
 
Referent: Lisbeth 
 
 
Dagsorden: 
 

➢ Tilsyn i Dagtilbud. 
▪ Opfølgning på vores høringssvar. 

 
Der har været en bekymring hos dagplejerne om, hvorvidt der under tilsynet kigges ind ad vindu-
erne i deres private hjem. 

 
 

➢ Økonomi 
▪ Fremlæggelse af økonomien. + diskussion af spareplaner. 

 
Der er et underskud på 982.404 kr. - blandt andet på grund af en lavere pladsudnyttelse.  
Tumlehøjen har dog oplevet det modsatte, der har været en overbelægning af børn.  
Vi er nysgerrige på, hvorfor børnene ikke har været fordelt på Bakketoppen og dagplejen?  
 
Corona har også kostet vikarlønninger. Desuden har etableringen af Bakketoppen været en stor 
udgift. 
I forhold til spareplaner er det en generel holdning, at der er ærgerligt, at gæstehuset lukkes. 
 

 
➢ Sampasning i dagtilbuddet. 

▪ Jeg har brug for en snak med jer om børnefremmøde og eventuelle 
ideer til hvad vi kan gøre. 

 
I institutionerne bliver der brugt meget tid på at planlægge sampasningen. Vi vendte det beklagelig 
i, at de børn, som er tilmeldt sampasningen ikke dukker op. 
 
Det blev nævnt, at det virker bedre, hvis der kommer en papirudgave på barnets rum, hvor der bli-
ver præciseret, hvor vigtigt det er, at forældrene giver et gældende svar på, om deres barn kom-
mer, da det koster unødvendige personaleressourcer, hvis børnene alligevel ikke kommer. 
 
Det foreslås, at vi tager problemet op i forældrerådene.  
 
Kan der på Aula laves en påmindelse/autogenereret besked om, at forældrene har tilmeldt sit barn 
til sampasningen? 

 
 

➢ Kostordningen. 
 
På grund af prisstigninger bliver der skåret ned på kostordningen i Trige – eftermiddagsbrødet er 
skåret væk. 
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➢ Dagplejens gæstehus. 
 
Som før skrevet er det en generel ærgrelse, at gæstehuset lukkes. 
 
Der foreslås, at vi bliver bedre til at promovere os selv som institution og dagpleje.  
Man kunne f.eks. invitere til, at forældre kommer på besøg, inden man vælger, hvor børnene skal 
gå i institution. 
Det foreslås også, at der bliver et bedre samarbejde mellem institutioner og dagplejere f.eks. 
kunne dagplejerne komme på besøg på legepladsen i den nærmeste institution hver fredag. 
 
Man kunne f.eks. også sende flyers ud i postkasserne, hvor man inviterer til et besøg. 
 
Det kunne være en god ide at sælge sig selv hos mødre grupperne. 
 
Institutionernes hjemmesider er også vigtige i forhold til at sælge sig selv, da bl.a. tilflyttere gen-
nemgår institutionernes hjemmesider, inden de vælger, hvor de vil bosætte sig 
 
 

➢ Evt. 
Lea opfordrer til, at man overvejer, om man har lyst til at blive genvalgt. 
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