
Referat af bestyrelsesmøde d. 22.08.2016 

Deltagere: Lone, Joan, Jesper, Iddi, Gitte, Jørgen, Inge-Marie, Joan, Mette, Hanne, Tina, 

Søren, Bjarne 

Afbud: Therese, Kathrine 

Referent: Tina 

1. Dialogmøde med politikere d. 26. april 

a. Det store emne på dialogmøde er forhandlinger omkring besparelser. I grupper 

diskuterede forældre besparelsesforslag med politikere. God dialog. 

b. Forud for mødet blev der lagt en strategi: Ingen accept af besparelser og 

normeringer.  

i. Konsensus om at investering i børnene er investering i fremtiden 

ii.  

iii. Normering må ikke røres. Også enighed med politikere på dette punkt 

iv. Effekt af besparelse på normering kan først ses om mange år 

v. 3.000 underskrifter mod besparelser 

c. Forældrenævn 

i. 3000 underskrifter blev indsamlet. Godkendt niveau selvom noget færre 

end ved skolebesparelse. Status: nu 1% besparelse mod 4% i start 

2. Nyt fra Institutionen 

a. Personalenyt 

i. Joan er ny daglig leder i Lynghøjen 

ii. Kløverhuset: Nye medhjælpere: Camille og Kristian 

iii. Lynghøjen: Line på Skovtroldene, Signe i vuggestuen, Mette fastansat 

som pædagog 

iv. Juelsøhaven: Nikolaj som medhjælper, Maibritt tilbage fra orlov 

v. Inklusionpædagog: Britt  

b. Gæstedagplejen 

i. Der er ikke bagland nok til at etablere gæstedagpleje i Kløverhuset. 

Dagplejerne har fået tilbud om at blive dækket ind, når dagplejerne er på 

uddannelse. Ny struktur og ny leder gør, at det ikke er afklaret, hvorvidt 

dagplejerne kommer på uddannelse og dermed har behovet. Børnetallet i 

Kløverhuset har udviklet sig positivt, men er pt. ca. 7 under normering. 

c. Fri for mobberi/inklusion 

i. Projekt som alle tre børnehuset starter op i september. Hvert 5. 

skolebarn bliver mobbet og da ’mobbekultur’ kan starte allerede i 

børnehaven, har man valgt at gå ind i projektet. Formålet er at forebygge 

og bekæmpe mobberi.  

ii. Der er sket et skift i synet på mobberi. I dag tænkes mobberi som noget, 

der foregår i relationen/gruppen og derfor vedrører alle. 

iii. Hver institution modtager en kuffert med materiale. 

iv. En god hjemmeside om projektet, der også kan give inspiration til 

forældre: www.friformobberi.dk 

v. Materiale til bestyrelsesmedlemmer og forældre: 

www.alleforenmodmobning.dk 

http://www.friformobberi.dk/
http://www.alleforenmodmobning.dk/


vi. Mere information på næste forældremøde, hvor forældres rolle i projektet 

bliver uddybet.  

d. Forældremøde d.25.10.2016 kl 19.00 på Sejs Skole 

i. Fri for mobberi 

ii. Beretning fra forældrebestyrelse 

iii. Opdeling i de tre børnehuset – herefter valg til bestyrelse 

iv. Dialog i børnehusenes vuggestue- og børnehavegrupper 

e. Kvalitet og sammenhæng i overgange 

i. Et projekt om overgange mellem dagpleje/vuggestue og børnehave. Vi 

har allerede i forbindelse med ’Barnet i Centrum’ arbejdet med dette 

fokus. Alle forældre har modtaget et spørgeskema omkring ønsker og 

erfaringer med overgangen mellem dagpleje/vuggestue og børnehave.  

3. Differentieret nyhedsbrev. 

a. På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi, at lave et nyhedsbrev med nyheder fra 

bestyrelse og forældregrupper. Bestyrelsen arbejder videre med skabelonen. 

Information fra institutionen skal ikke vente på nyt fra bestyrelse, forældreråd 

eller andet. Første nyhedsbrev fra bestyrelse forventes at blive omkring 

dialogmøder, sep. 2016 

4. Forretningsorden, revidering med frister for indsendelse af punkter til bestyrelsesmøder 

a. Bjarne har lavet et oplæg, som sendes rundt til kommentering i bestyrelsen. 

5. Kommunens ”Politiker og Strategier på 0-18 års området” 

a. Der er mange politiske tiltag, vi som forældre kan bakke op omkring. Der er god 

information omkring på kommunens hjemmeside. Kan vi fra bestyrelsen bidrage 

til bedre information? 

i. Iddi kigger på materialet på kommunens hjemmeside og kommer med et 

bud på, hvordan vi kan bidrage til at skabe opmærksomhed om de 

mange tiltag. Kan bruges som opfølgning på forældremøde. 

6. Eventuelt 

a. Forretningsorden pkt. 6.  

i. ’Lone’ erstattes af Institutionsleder 

ii. Der tilføjes  punkt omkring hvilke ting, der tages op i bestyrelsen i 

forhold til lovgivningen. 

 


