
Bestyrelsesmøde mandag den 18. april, Julsøhaven kl. 18:30 

Ordstyre: Bjarne 

Referat: Søren 

Fraværende: Ingemarie og Gitte (har meldt afbud) 

 

Ad 1: Husk referat bliver læst af mange forskellige interessenter, venligst tag hensyn for dette 

i referat. 

Ad 2: Kostordning skal op til revurdering hos forældre, senest ultimo maj skal der træffes valg 

omkring ønske for tilslutning/fravalg af kostordning. Forældre oplyses gennem DayCare og 

efterfølgende laves tilmelding/fravalg på de enkelte institutioner.  

Ad 3: Hanne har valgt at gå på pension, tillykke med det. Ansættelsesudvalget, til ansættelse 

af en ny daglig leder vil bestå af repræsentanter fra kommunen, fagforeningerne, personale fra 

Julsøhaven og bestyrelsen. Ansættelsessamtalen er 3 dage efter ansøgningsfrist, 26. maj og 8. 

juni er der samtaler.  

Ad 4: Forældrenævn er bestyrelsernes talerør til politikkerne og forældrenævnet taler på 

bestyrelsernes vegne. Der har været aktion på kommunen for at vise protest mod besparelser. 

Fra forældre nævnets side læggeres der stort arbejde i at værre synlige og gøre 

opmærksomme på sagen. I juni vedtager politikkerne hvilke besparelser der skal vedtages, 

derfor er det vigtigt at være synlige nu med bl.a. underskrift indsamlingen. Jesper har oplæg 

på opslag til underskrift indsamling. Der opfordres til at forældregrupper på de enkelte 

institutioner inddrages til fodarbejde i for af underskrift indsamling og stemme dørklokker. 

Omkring historier fra dagligdagen blev der snak om værdien af negativt ladede historier og 

brugen af disse, om de evt. kan medvirke til en negativitet i dagligdagen ude i institutionerne. 

Usikkerhed om punktet med negative historier tages med på dialogmøde igen, med ønske om 

revurdering. 

Ydermere vil der bliver blive fulgt op til at det ikke udelukkende er bestyrelsesformand og 

suppleant der modtager relevant materiale. 

Ad 5: Pga. mange børn i børnehavedelen i Julsøhaven ønsker man omstrukturering i forhold til 

lokaler. Der er søgt om at få lov til bl.a. flyttet nogle vægge for at skabe de rette rum og 

muligheder til stuerne. Børnene vil i begge ender af huset blive delt på to stuer, så der samlet 

vil være fire stuer. Det er vigtigt, at fokus på børnene kan optimeres i dagligdagen. Samtidig 

er der søgt om mulighed for at skabe bedre køkkenfaciliteter.  

Ad 6: I Kløverhuset er Tobias tilbage fra orlov. Det går godt i Kløverhuset, og der er meldinger 

om mange børn i dagplejen. Inden sommerferien bliver der 30 børn i institutionen og man 

forventer at bibeholde det niveau efter sommerferien.  Fra 1. maj og et par måneder frem vil 

Mette fortsætte i Lynghøjen som pædagog.  

Der har været temauger, hvor personalet i alle tre børnehuse har arbejdet på tværs i 

aldersgrupper.  



Feedback fra et par forældre i Lynghøjen er, at placering af temauger ikke lægges på ad ferie, 

da det kunne virke for massivt på børnene, når de skal være i grupper så længe. 

Ad 7: Nyhedsbrev sendes 2 gange om året (maj+december) gennem DayCare. Nyhedsbrevet 

skal bl.a. indeholde nyt fra ledelsen for institutionen, nyhedsbreve fra de enkelte huse skal 

også deles via kvartals nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal også indeholde nyt fra bestyrelsen med 

info fra bl.a. BUU og link til referat sendes ud. Der oplyses om forældrenævn, bestyrelse og 

andre kontaktpersoner, samt relevante link til de enkelte huses hjemmesider. 

Fra forældre i Lynghøjen er der et ønske om bl.a. at få flere gode historier frem under de 

enkelte huse, som eksempel få fortalt om køkken og hvad de nye vinde Dorthe i køkkenet har 

medført. 

Ad 8: Der har været en forældre henvendelse omkring logistik udfordringer ved Kryb i Ly dage. 

Der blev foreslået at bruge De små fisk i stedet for Kryb i Ly for at imødekomme logistik 

udfordringer.  

Generelt har der fra Lynghøjen været stor opbakning på forældremøder til Kryb i Ly, og der 

bliver fra husene opfordret til at koordinere transport for at imødekomme logistik udfordringer 

forældre imellem. 

Fra bestyrelsens side opfordres der til at der fortsat koordineres samkørsel på stuerne. 

Samtidig vil bestyrelsen kommunikere omkring Kryb i Ly i kommende nyhedsbrev. Husk at der 

er udvidede åbningstider i Kløverhuset, som måske også kan tænkes ind. 

Ad 8 (evt.):  

- Kriterier for at forældre kan få punkter på bestyrelses møder. 

o Opfordringer om emner til bestyrelsen fra forældre vil ikke blive håndteret hvis 

de er anonyme. 

o Forretningsorden gennemgås på næste bestyrelsesmøde for at tilpasse denne 

med frist for indsendelse af punkter til bestyrelsen samt håndtering af forældre 

henvendelser.  

 Næste møde mandag den 22. august 2016 i Kløverhuset. 


