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Forældrebestyrelsesmøde 

mandag d. 25/2 2019 kl. 17.00-19.00 i Krokushaven, Krokushaven 118 
 

 

Deltagere 

Annelise Nørsøller Daginstitutionsleder 

Jonas L. Jørgensen Forældrerepræsentant i Trækronen 

Pernille Mortensen Forældrerepræsentant i Humlebien     

Malene Friis  Forældrerepræsentant i Krokushaven 

Sune Rørbæk  Forældrerepræsentant i Trækronen 

Hanne Uldbjerg  Forældrerepræsentant i Trækronen  

Pernille S. Lindholt  Forældrerepræsentant i Krokushaven 

Jenny Siersbæk  Forældrerepræsentant i Krokushaven     

Stine Hansen  Forældrerepræsentant fra dagplejen  Afbud 

Susanne Poulsen  Personalerepræsentant i Humlebien    

Mette Runge  Personalerepræsentant i Krokushaven  

Lisbeth Sørensen  Suppleant (Krokushaven)    

Katrine H. Møller  Suppleant (Humlebien) 

Emma M. C. Larsen Suppleant (Trækronen)   Afbud  
               

Referat 
Afsat tid Punkter 

 
5 min Velkommen og valg af referent 

Forældrebestyrelsen fik en fremvisning i de nye lokaler i Krokushaven. 

 

5 min Nyt fra formanden 

Intet indkommende.  

Orientering fra 

ledelsen 

20 min 

Økonomi 2018 -2019 

Samlet er der et overskud på 250.000. Overskuddet fordeler sig på hhv. 100.000 i 

besparelser på drift/indkøb og 135.000 af etablering af ny vuggestue og dagpleje ved 

krokushaven.  

 

Annelise giver en tilbagemelding på reaktionerne på udmelding om håndteres af 

gæsteplacering pr. 1. marts 2019 i dagplejen.  

Ledelsen har generelt et stort ønske til, at der findes gode løsning som alle kan 

affinde sig med, når der sker forandringer i organisationen. I forhold til at gæstestuen 

i Højvang lukker pr. d. 28/2 2019 har forældrebestyrelsen og ledelsen i Dagtilbud 

Bankager selv skulle finde en løsning for gæsteplacering af dagplejebørnene pr. d. 1. 

marts 2019. Forældrebestyrelsen og ledelsen har udarbejdet en ramme som ledelsen 

har arbejdet ud fra.  

I forhold til at få gæstepladser nok, var det nødvendigt at se på, hvordan vi kunne 

løsne pladser hos de dagplejere som fremadrettet skal fungere som 

dispositionsdagplejere. Ud fra den første løsning som ledelsen kom med, er der 

justeret i forhold til de børn, som på nuværende tidspunkt er faste børn hos de 

kommende dispositionsdagplejere. Ledelsen og forældrene til børnene er kommet 

frem til en løsning, som begge parter er tilfredse med. Ellers har Annelise kun fået 

positive tilbagemeldinger på de kommende tiltag omkring dagplejen.  

 

Gennemgang af budget v. Annelise.  

 

Orientering om personalesituationen 
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Der er ansat to nye pædagoger i de to barselsvikariat vi har i Krokushaven. Det ene 

vikariat er på 7 måneder og det andet på et år. Ansættelserne er henholdsvis med 

opstart pr. d. 1/3 2019 og d. 1/5 2019    

 

Institutionsforum d. 7. marts 2019 

Annelise sende en mail til forældrebestyrelsens formand og næstformand, som evt. 

tilmelder sig derigennem.  

 

Opsamling op  

Mad og 

måltidspolitikken 

 

Hvor langt er vi med Mad og måltidspolitikken? 

 

Den kommer her i uge 9. 

 

Forældrebestyrelsen bliver informeret om mulighederne i Mad og måltidspolitikken. 

Se vedhæftede dokument. 

 

Der er gennemgang af Horsens Kommunes mad- og måltidspolitik. 

 

Ferieplan de 

kommende to år 

Forældrebestyrelsen har retten til at træffe beslutninger om at placere 20 lukkedage 

som ligger ud over helligdagene. Fx sommerferien. 

 

Se den plan som politikkerne har godkendt d. 17. dec. 2018. 

 

Forældrebestyrelsen godkender de præsenterede lukkedage.  

 

Dato for valg til 

bestyrelsen 

 

Kunne mandag d. 3. juni være en mulighed 

 

Der er valg til forældrebestyrelsen d. 3. juni 2019 på Bankagerskolen. Der skal 

vælges 4 nye medlemmer + 3 suppleanter til forældrebestyrelsen.  

 

Vi opfordrer til, at der vælges suppleanter for dagplejen.  

 

 

Kommunikations-

strategi 

Ledelsens udkast til dialog om kommunikationsstrategien i Dagtilbud Bankager 

 

Debat om graden af informationsniveau mellem dagtilbud og forældre, og karakteren 

heraf. Annelise tager noter. Der udarbejdes et færdigt dokument som fremvises for 

forældrebestyrelse til næste forældrebestyrelsesmøde. 

 

 

 

 
 

Der kan mailes forslag til emner indbyrdes i forældrebestyrelsen. 

 

Annelise og Jonas 

 

 


