
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Onsdag den 8. september 2021 
Kl. 17.30-21.00 

Sted: Mødelokale 2 Hasle skole 

Tilstede: Forældrerep.: Jens (Rend og Hop), Berit (Hobbitten), Henrik (Vuggestuen 
Hasle), Marie (Bakken), Henriette (Himmelblå), Lotte (Krible Krable), Ahmed 
(Solen), Mari-Louise (Fjældevænget). 
Medarbejderrep.: Søren (Fjældevænget) og Eva (Solen). 
Ledelsesrep: Martin (Rydevænget) og Kristine (dagtilbudsleder) 

Fraværende: Forældrerep.: Fowsiyo (Rydevænget), Mette (Vuggestuen Charlottehøj), 
Heidi (Børnehaven Charlottehøj) 

Referent: Tina Hasselgren 
 

 
 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 
Kort præsentation af alle medlemmer.  
 

2. Valg af formand 
Jens Munch er genvalgt som formand. 

 
3. Valg af næstformand 

Berit Beyer er valgt som næstformand. 
 

4. Gennemgang af forretningsorden 
Forretningsordenen blev gennemgået og rettes til. Den godkendes på næste møde. 
 
Forældrene vil som noget nyt holde formøder efter behov.  Jens opretter en 
facebook-gruppe for forældrerepræsentanterne. Der indkaldes til møde efter behov. 

 
5. Om bestyrelsesarbejdet 

Mette Bach Larsen fra Aarhus forældreorganisation holdt oplæg om rammerne for 
bestyrelsesarbejdet, og hvad der er godt at være opmærksom på i dette arbejde. 
 

6. Gennemgang af forretningsorden forsat 
Alle principper skal gennemgås på de ordinære møder.  
Der blev nævnt et nyt princip for kommunikation herunder Aula. Tages op på næste 
møde under punktet årshjul. 
 
På næste møde sættes principper for kost på dagsordenen. Mari-Louise kommer med 
de konkrete forslag til ændringer hun har. 
 
På næste møde skal der udarbejdes et årshjul for arbejdet i bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmerne tager deres punkter med, hvis der er noget de ønsker skal 
på dagsordenen i løbet af det kommende bestyrelsesår.  
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Lav gerne et skriv der kommer med dagsordenen ud, så medlemmerne har mulighed 
for at forberede sig. 
 

7. Fastsættelse af møder 
Bestyrelsesmøder 2021/2022 fra kl. 17.15-20.00: 
 
Torsdag den 14. oktober 2021 
Mandag den 6. december 2021 
Torsdag den 10. februar 2022 
Onsdag den 27. april 2022 
Tirsdag den 21. juni 2022 
Torsdag den 25. august 2022 
 

Middag og yderligere præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. 


