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Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Mandag d. 7.9.2020 
Kl. 19.00-21.00 

Sted: Virtuelt møde på teams 
Tilstede: Forældrerep.: Fowsiyo (Rydevænget), Amanda (Bakken), Jens (Rend og 

Hop), Kirstine (Børnehaven Charlottehøj), Kristina (Hobbitten), Lotte (Krible 
Krable), Stina (Vuggestuen Hasle), Iben (Vuggestuen Charlottehøj). 
Medarbejderep.: Eva (Solen) 
Ledelsesrep.: Martin og Kristine 

Fraværende: Forældrerep.: Anni (Himmelblå) – der er pt. ikke forældrerep.  i 
Fjældevænget og der er endnu ikke valgt forældrerep. i Solen. 
Medarbejderrep: Søren og Birgitte 

Referent: Tina 
 

 
1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 

Kort præsentation af alle. 
 
Der er endnu ikke valgt forældrerepræsentant i Solen og Fjældevænget har 
pt. ikke en forældrerepræsentant i bestyrelsen. 
 

2. Om bestyrelsesarbejdet 
Kristine præsenterede kort rammen for bestyrelsesarbejdet og hvilke 
kompetencer bestyrelsens har. 
 
Formålet er at skabe et godt samarbejde mellem forældre og personale og 
skabe gode rammer for dagtilbuddets børn. 
Bestyrelsen er med til at fastsætte principper og evt. uddelegere principper 
til forældrerådene.  
Bestyrelsesrepræsentanterne repræsenterer dagtilbuddet og sidder ikke 
som repræsentant for forældrerådene. 
 
Der er udarbejdet en pjece i Børn og Unges omkring bestyrelsesarbejdet, 
som er vedhæftet mødeindkaldelsen: Om at være i dagtilbudsbestyrelser.  

 
3. Valg af formand 

Kristina Buchardi ønsker at genopstille til posten, men giver også gerne 
plads til andre interesserede.  
Kristina er blevet genvalgt som formand. 
 

4. Valg af næstformand 
Jens fra Rend og Hop er blevet genvalgt som næstformand. 
 

5. Gennemgang af forretningsorden 
Forretningsordenen blev gennemgået og rettet til og sendes ud sammen 
med referatet. Det blev tilføjet, at der efter hvert møde laves highlights fra 
mødet, som lægges på intra. 
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Principperne der er vedlagt denne mødeindkaldelse skal læses og 
bestyrelsesmedlemmerne skal forholde sig til dem inden næste møde den 
6. oktober. Giver det anledning til ændringer eller kan de fortsætte 
uændret? 
På mødet den 6. oktober skal det ligeledes besluttes om bestyrelsen igen i 
dette bestyrelsesår uddelegerer principper omkring udlejning af lokaler, 
principper vedr. afdelingens driftsbudget og indstillingsret ved ansættelse 
af personale til forældrerådene.  
 

6. Årshjul for bestyrelsesarbejdet 
Opgaver der ligger til bestyrelsen i 2020-2021: 
 

• Budget og regnskab 
• Den styrkede pædagogiske læreplan 
• Afstemning om frokostordning 
• Arbejdet med Covid-19 på sidelinjen 

 
Bestyrelsen ønsker endvidere at drøfte: 
 

• Corona – hvad kan vi tage med videre. Den tidligere bestyrelse 
nåede kort at snakke om det på deres sidste møde i august, 

• Hvordan styrker man forældresamarbejdet, når man ikke ses med 
de andre forældre 

• Forældreorganisationen – mere info om deres arbejde. 
Amanda vil referere fra, hvad der rører sig i Forældreorganisationen 

• Marienlyst Park Festival 
 

7. Fastsættelse af møder 
Mødedatoer i bestyrelsen 2020-2021: 
 

• Tirsdag den 6. oktober 19.00-21.30 
• Onsdag den 18. november 19.00-21.30 
• Mandag den 25. januar 19.00-21.30 
• Torsdag den 18. marts 19.00-21.30 
• Onsdag den 2. juni 19.00-21.30 
• Tirsdag den 17. august 19.00-21.30 

 
 


