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Referat af bestyrelsesmøde – Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud 

tirsdag d. 4. oktober 22 kl. 19.15 – 21.00 på Bakkegårdsskolen 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og præsentation 
 

2. Valg af referent  
            Lisbeth fra Bakketoppen 
 

3. Kostordning og validering af denne. 
Forældrene skal stemme om kostordningen om en måned, der skal stemmes hvert andet 
år. 
Fra Tumlehøjen: De synes, at der er for meget nyt på menuen, men maden er spændende. 
Forældrene får en stemmeseddel i e-Boks. 
 
Vi skal tage stilling til, om vuggestue og børnehave stemmer for sig selv i de forskellige in-
stitutioner i dagtilbuddet. Forældrene skal aktivt vælge ”Nej”, hvis deres stemme skal tælle. 
Der er enighed i bestyrelsen om, at børnehusene stemmer i fællesskab. 

 
4. Læringssamtalen – onsdag d. 2. november 2022 

Lea vil gerne have et forældrebestyrelsesmedlem med – Lene (Tumlehøjen) deltager.  
Maiken (Bakketoppen) ønsker måske også at deltage – Marianne sørger for, at Maiken gi-
ver besked til, om hun kommer.  
Der deltager også 2 personalerepræsentanter og pædagogiske ledere. 
 
Læringssamtalen er kommet i stedet for Kvalitetssamtaler. 
Læringssamtalen handler om: 

• Stærkere Læringsfællesskaber – i vores dagtilbud arbejder vi med voksen progression, 
som vi ved smitter af på børnenes progression. 
Lea arbejder også med SLF i forhold til lederne. 

• Lea skal fremlægge data på, hvordan vi arbejder med SLF. 

• De pædagogiske ledere skal indsamle data på, hvordan vi arbejder med bevægelse i 
institutionerne. Dette skal vi bl.a., da der en del overvægtige børn i skolen. 

• Vores læringsfokus: Hvordan sikrer vi voksenprogression, så det påvirker børnenes 
progression positivt? 

• Forældrene kunne byde ind med, hvordan de ser, at der bliver arbejdet med krop og 
bevægelse i institutionerne. 

 
5. Nyt fra afdelingerne – hvad rører der sig i forældrerådene?  

Gimlehøj har store udfordringer med ansættelse af pædagoger, men har dog fået ansat 2 
pædagoger. 
Bakketoppen har konstitueret sig og snakkede om, hvilke traditioner vi ønsker at skabe, og 
hvordan forældrene kunne bakke op omkring arrangementerne. Morgenmaden som er ble-
vet fjernet, blev også vendt. 
I dagplejen bliver det diskuteret, hvorvidt der skal serveres mælk i dagplejen. Lea vil un-
dersøge det? 
Tumlehøjen Der blev fra en forælder spurgt, om der bliver skruet ned for varmen i vores 
institutioner, hvilket Lea svarede ”nej” til. 
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6. Evt. 

 
            Datoen i april skal rettes. 

Mødetidspunkt 19.00 – 21.00. 
Der blev spurgt, om Lea vil fremlægge ”Den sociale Kapital”? 
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