
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 27. august 2019 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Sirius 

Deltagere (forældre): Michelle, Jes, Pernille, Line, Astrid, Jeanne, Maria. 

Forældre (Supl.): Maria, Trine, Katrine, Pernille og Mitte 

Afbud: Jeanne, Trine 

Deltagere (personale): Tina og Gry 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

5 min 
Velkomst ved Michelle. 

 

 

30 min 

Drøftelse af Styrelsesvedtægten 

Principper for bestyrelsesarbejdet 

Tavshedspligterklæring 

Forretningsorden for Dagtilbud 

Torsted 2019/2020 

Forældrebestyrelseskursus den 11. 

september 2019 

 

 

Jette spørger om, der er kommentarer til 

styrelsesvedtægterne eller forretningsorden, 

som er fremsendt sammen med dagsordenen. 

Der efterspørgers om der ikke skal være en 

dagplejer med i bestyrelsen. 

Ifølge styrelsesvedtægten sidder 2 

repræsentanter for medarbejderne, som skal 

repræsentere det samlede dagtilbud. 

Der underskrives tavshedspligterklæringer af 

nye medlemmer.  

Forældrebestyrelseskursus d.11.september er 

et kursus for alle bestyrelser i Horsens.  

Jette sørger for tilmelding. 

  

 



 

15 min 

Status på implementering af 

dagplejen i dagtilbud Torsted: 

- Legestuegrupper fra medio 

august 

- Legestuerne  

- Besøg af ledelse 

- Ferie i dagplejen ( uge 42, 

julen, påske og uge 7). 

3. Status på implementering af dagplejen i 

dagtilbud Torsted:  

 

Ledelsen og det administrative team er godt i 

gang med at skabe overblik over opgaven. 

Derved er der meget viden, som nu må 

opsøges og erfares i praksis af ledelsen.  

Jette og Christina (adm). er i opstarten dem, 

der primært afdækker behovet i dagplejen.  

Jette fortæller, at de pt. er optagede af at finde 

ud af problematikker omkring venteliste if. 

ønske om dagpleje vs. vuggestue.  

Jette er i gang med en besøgsrunde hos 

dagplejerne og fortæller, at hun er meget 

imponeret af kvaliteten og den faglige 

nysgerrighed, der er ude hos dagplejerne. Det 

er samtidigt dejligt at møde og tale med både 

dagplejerne og børnene.  

Der er dannet 4 legestuegrupper som mødes i 

Mini Thor, hvor ledelsen også kommer på 

besøg. Der er desuden koblet en ass. leder til 

hver legestuegruppe. Dagplejerne er varslet 

samme ferie som daginstitutionerne.  

 

Jette spørger om bestyrelsens holdning til 

følgende:  

I tilfælde af at en dagplejer holder ferie i uge 7 

eller 42, så vil ledelsen gerne kunne tilbyde 

gæsteplads i enten dagpleje ellerdaginstitution. 

Fx i de tilfælde, hvor der er større søskende i 

børnehave. Der er lige nu pres på 

gæstepladserne da, der pt. er 3 dagplejere på 

efteruddannelse. 

 

Bestyrelsen siger: 

- Det er vigtigt, at det kun er et tilbud. 

Der skal også tilbydes en 

gæstedagplejeplads.  

- Tilbuddet skal være forældrenes valg 

- Det kunne være et princip if. til 

gæsteplacering, at børnene fra en 

dagpleje så vidt muligt holdes samlet.  

- Bekymring omkring at vuggestuen er 

for stor en børneflok, når man er vant 

til mindre fora.  

 

30 min 

Opfølgning på byggemøde den 8. 

august med landskabsarkitekt samt 

arkitekt. 

Byggeplan 

 

Ultimo september vedtages planen i byrådet. 

Der påregnes første spade umiddelbart efter 

planen er vedtaget.  

13. november – 2020 - nøgleoverdragelse. Der 

nedtages pavillioner gradvis, og institutionen 

åbnes også gradvis. Der bliver opstart af en 

børnegruppe i Mini Thor sommeren 2020, som 

så bliver første hold børn i den nye institution.  



 

 

 30 min 

Nyt fra ledelsen: 

- Status / opfølgning 

omkring fremmøde af 

tilmeldte børn i 

sommerferien 

- Pædagogisk fredag den 4. 

oktober 2019 

- Strategi Dagtilbud Torsted 

- Folkeskoledagen den 6. 

september 2019 

- Opsamling fra 

forældremøderne i juni 

2019 

- Kommende 

forældretilfredshedsunders

øgelse 

Der skal gennemføres en 

forældretilfredshedsundersøgelse med fokus 

på: Rengøringsstandard, åbningstider, har mit 

barn venner, kan mit barn håndtere konflikter, 

hvordan kommunikere vi bedst med 

forældrene. 

 

Der var forældremøder i juni – og der var 

kampvalg til bestyrelsen. Der var generelt et 

godt fremmøde og god spørgelyst.  

Indspark fra bestyrelsen: Ønske om flere 

forældemøder – møderne opleves positivt, og 

at dialogen på møderne er meget oplysende og 

informative, samt netværksskabene blandt 

forældrene. Dette udløser et andet forslag om 

flere ”forældrekaffe-cafe’er” evt. med 

deltagelse fra personalet.  

 

Status på fremmødte børn til feriepasning. Der 

er næsten ingen difference if. til antal tilmeldte 

børn og fremmødte. Det betyder, at de mange 

påmindelser om vigtigheden af 

tilbagemeldinger har virket. Det er godt for 

planlægning og forbrug af ressourcer.  

 

Vi har de sidste år haft samarbejde med Danse 

Hanne rundt i husene. Der er igen lavet en 

rigtig god aftale, således at dette projekt 

fortsætter.  

 

Endvidere har vi fået mulighed for, at 15 børn 

fra hver af husene kan deltage på Billedskole 

på Kunstmuseet.  

 

Folkeskoledagen er en samlet workshop-dag, 

hvor der er deltagelse af flere medlemmer fra 

bestyrelsen.  

 

10 min 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Onsdag den 9/10-2019 kl. 17-19 i 

Østerhåb 

Torsdag den 28/11-2019 kl. 17-19 i 

Malurt 

Tirsdag den 4/2-2020 kl. 17-19 i 

Neptun 

Vedtaget 

 



 

Mandag den 20/4-2020 kl. 17-19 i 

Sirius (Minithor). 

10 min 
Forældres færdsel på 

parkeringspladserne 

Udskydes til næste møde 

 

Evt.  

8. Kortlægning af kommunes veje til 

skole og dagtilbud (indskudt punkt). 

 

 

 

Input:  

Helle-anlægget lige ud for skolen giver 

børnene en falsk tryghed – de krydser vejen 

her i stedet for at benytte fodgængerfeltet.  

 

Jette opfordrer til at en arbejdsgruppe som 

laver et høringssvar - Jes, Michelle, Gry og 

Maria melder sig. 

 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde - Kostpolitik 

- Sukkerpolitik 

- Forældres færdsel på 

parkeringspladserne. 

 

 

 


