
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Tidspunkt:  Torsdag den 25. april 2019 kl.17-19 i Rytterkildens personalerum. 

Servering:  Kaffe/the, frugt og kage. 

 

Forældrerep.:  Line (formand), Jesper (næstformand), Sarah. 

Suppleanter: Kamilla, Nashat, Henriette 

Medarbejdere: Sisse og Maria, Lone (Leder og sekretær) 

  

Afbud:  Marianne, Line T., Jane   

 

Afsat tid 

 

 

Punkter 

 

5 min. 

 

Velkommen  

Punkter til evt. Forældretilfredshedsundersøgelse i september 2019 og 

invitation til folkeskolernes dag fredag den 6. september. 

 

Orientering  

10 min 

 

Nyt fra formanden 

 

Orientering fra Institutionsforum den 7. marts. 

Jesper deltog fra bestyrelsen. 

Der var rigtig gode debatter med de andre bestyrelsesformænd og politikerne 

fra børn og uddannelsesudvalget. Temaet var kvalitet i dagtilbud. 

 

Line ønskede en debat og principper for, hvad der skal hænge på 

opslagstavlerne i dagtilbuddet. Der var en god dialog om betydningen af hvad 

bestyrelsen vil ”stå på mål” for ift. hvad der ”reklameres” for på dagtilbuddets 

opslagstavler mv. 

 

Der blev vedtaget flg. principper: 

I dagtilbud skal der være opslag omkring det der handler om børnene. Fx tilbud 

om spejder, gymnastik og fodbold, samt orientering om hvad der foregår i 

dagtilbuddet. 

 

Det betyder at der ikke ”reklameres” for opslag fx med ”salg for øje”, politiske 

budskaber, samt religiøse budskaber. 

 

Orientering 

10 min 

 

 

 

Regnskab 2018 og Budget 2019. v/Lone 

I vores budgetlægning for 2019 forventes det at vi rammer - kr.100.000. I de 

næste år er dagplejens budget og daginstitutionens budget adskilt, så vi har en 

mulighed for at komme tæt på den nye opgave. Vi er stadig udfordret af en 

usikker prognose vedr. børnetallet. I 2019 skal der stadig effektiviseres med 

1% af budgettet hvilket svare til ca. 300.000,-. Fra 2020 falder 

effektiviseringen til ½ %. 

 

 

 



 
 

Debat 

Beslutning 

20 min 

 

 

Lov om ”indsats mod parallelsamfund” 

 

Status på ansøgning vedr. 

Sundparken. Horsens kommune har fået godkendt deres ansøgning vedr. 

Sundparken.   

Status på Langmarksskolen. 

Langmarkskolen skal enten flytte til en anden matrikel eller der bygges ny 

skole i distriktet. Det ventes at blive afgjort i den nærmeste fremtid. 

Status på Dispensationsansøgning for Rytterkilden.  

Ansøgningen skal sendes i efteråret og er næste færdig. Der arbejdes på en 

vækststrategi. Det betyder, at der arbejdes på at åben flere pladser for at nå i 

mål med, at kun 30% af børnene fra Sundparken må gå i Rytterkilden.  

Der er fx projekteret med mange nye boliger i området. 

 

Orientering 

 

15 min. 

 

 

Ny hjemmeside 

 

Hjemmesiden skal henvende sig til nye forældre. 

Input fra jer vedr. hvad en hjemmesiden skal indeholde. 

Der kom gode og brugbare input fra bestyrelsen og det blev besluttet at vi på 

næste bestyrelsesmøde giver feedback på den hjemmesiden. 

 

Orientering  

Debat 

 

30 min.  

 

Forældremøder i juni og valg til bestyrelsen. 
Form og indhold? Årsberetning? 
 
Flintebakkens vuggestue: torsdag den 13. juni kl.17-19. 
Sarah(Simon) er valgt for det kommende år. Der skal vælges 1 repræsentant for 2 år og 2 
suppleanter. Kamilla(Pil) stiller op som repræsentant. 
 
Flintebakkens børnehave: Onsdag den 12. juni kl.17-19. 
Jesper er valgt for det kommende år. Der skal vælges 1 repræsentant og 2 suppleanter. 
Nanna (Alma) stiller op som repræsentant. 
 
Rytterkildens Vuggestue: torsdag den 11. juni kl.17-19. 
Line T. er valgt for det kommende år. Der skal vælges 1 repræsentant. Nashat og Henriette 
genopstiller som suppleanter. 
 
Rytterkildens børnehave: torsdag den 4. juni kl.17-19. 
Der skal vælges en repræsentant for 2 år og 1 suppleant for 1 år. 
 
Dagplejen: torsdag den 4. juni kl.17-19. 
Der skal vælges en repræsentant for 2 år og en suppleant. 
 
Som personalerepræsentant genopstiller Maria. 
 



 
 

Det blev besluttet at vi fastholder at Lone orientere om året der gik, men at 
bestyrelsesrepræsentanter valgt i husene byder velkommen og fortæller lidt om arbejdet i 
bestyrelsen. 
 
Konstitueringsmøde og afstemning af datoer for kommende bestyrelsesmøder: 
Tirsdag den 18. juni kl.16-16.30 i Rytterkildens personalerum. 
 
 
Forslag til mødedatoer: 
 
Mandag den 26. august 2019 kl.17-19 
Tirsdag den 19. november 2019 kl.17-19 
Onsdag den 29.januar 2020 kl.17-19 
Torsdag den 23.april 2020 kl.17-19 
 
Som vanligt afholdes der personalefredag (kl.12.30-17) den første fredag i september. I år 
bliver det fredag den 30. august grundet folkeskolernes dag fredag den 6/9.  
Vi holder åbent til kl.12 og spørger derefter om forældrene har mulighed for at hente 
børnene. For dem der ikke har den mulighed, er der åbent som vanligt. Pædagogstuderende 
og faste vikarer passer børnene. Der er opbakning fra bestyrelsen til at vi fortsættere med 
denne model. 
 

Orientering 

 

Nyt fra dagtilbud 

 

- Uddannelse: Ny styrkede læreplan, faglige fyrtårne til efteråret. 

Der er 18 medarbejdere der skal afsted på kurser i efteråret. 

- VLS i bhv. afsluttet. Det har været en god proces med et stort 

læringsudbytte for både børn og personalet. 

- Forældreinvolvering. Sisse og Lone gav et kort oplæg om hvilke tiltag 

der er i gang samt forældrenes positive tilgang når de bliver tilbudt en 

ekstra indsats. 

 

5 min EVT. og opsamling fra mødet. 

 

Folkeskolen i Horsens er i gang med at tilrettelægge fælles dag på Fængslet i 

Horsens fredag den 6. september kl.8-16 (ca.). Her inviteres 

forældrebestyrelsen til at deltage.  

 

Der kommer en forældretilfredshedsundersøgelse i september. Der kommer 

nærmere info. senere. 

 

 

 

 


