
Dagtilbud Bankager 
Forældrebestyrelsesmøde 

mandag d. 29/4 2019 kl. 17.00-19.00 i Trækronen, Bankagervej 105 
 

 

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 Afbud  

Lisbeth Sørensen  Suppleant (Krokushaven)   Afbud    

Katrine H. Møller  Suppleant (Humlebien)   Afbud 

Emma M. C. Larsen Suppleant (Trækronen)   Afbud  
               

Referat 
Afsat tid Punkter 

 
5 min Velkommen og valg af referent 

 

5 min Nyt fra formanden 

Dialog forum – dialog omkring børneantal og faglært eller ufaglært 

Demonstration omkring børneantal og ydertidspunkter 

Dialog omkring hvorvidt man skal bruge intra f.eks. info omkring demonstration. 

 

Orientering fra 

ledelsen 

20 min 

Økonomi 2018 -2019 

Budgetmæssigt holder vi vores budget. Vi har lige nu et overskud som er tænkt til 

uforudsete udgifter. Fx feriegodtgørelse i forbindelse med fratrædelser. 

 

Børnetallet ligger nogenlunde stabilt, så vi har brug for, at alle stillinger er besat.  

I forhold til børnetallet, så er har vi i noget tid kunne se, at vi har vækst i 

børnegruppen fra 0 til 2 år. Det er derfor blevet besluttet, at der udvides en endnu en 

vuggestuegruppe, da dette efterspørges. Denne vil starte op pr. 1. august i den nye 

pavillon.  

 

Orientering om ansættelser af nyt personale til vuggestuen samt ny assisterende leder 

Ass. leder Søren er på nedsat tid, da der arbejdes på, at han bliver ansat i en 

flexstilling.  

Suzi er sygemeldt på ubestemt tid. 

Anne Bust og Annelise vil gå i dialog omkring den ledelsesmæssige situation i 

Bankager.  

Der vil være samtaler d. 28. maj 2019 

Hanne vil undersøge om hun har mulighed for at deltage til samtalerne 

 

Vi har to medarbejdere, der har sagt der stillinger op. Den ene går på efterløn. Ud 

over at der skal ansættes til vuggestuen, skal disse to stillinger også besættes.  

Ansættelsessamtalerne til pæd. ass. vil være d. 18. juni.    

 

Mangler vuggestue pladser, så det ekstra rum som i dag bruges til dagplejen bliver 

inddraget til vuggestue. Så der skal findes andre lokaler til dem, muligvis tilbage til 

kælderen. 



 

 

2 

 

Alternativ skal dagplejen deles ud på to huse, Trækrogen og Krukushaven. 

Samtaler d.18 juni er vedr. pædagog stilling – Jonas deltager 

 

Der er fokus på legepladsen i Trækrogen, da de er gammel og slidt. 

Trækrogens legeplads bliver også brugt af de unge om aften, flasker, blå med mere. 

Anne Lise har en dialog med SSP så der bliver taget dialog og er OBS på de unge 

mennesker. 

Evt. video overvågen 

Dagsorden til 

forældremøde d. 

3. juni 2019 

 

Forældremødet d. 3. juni med vælg til forældrebestyrelsen skal planlægges.  

Ideer til indhold og dermed dagsorden 

Hvad kan vi gøre for at få forældre deltage, skal vi evt. inviter politiker. 

Fælles møde først, derefter ud i husene til stue møde. 

Trækroen vil blive udfordret på personale, så de bliver på skolen 

 

Dagplejen deltager i valg, og derefter tak for i dag. 

 

Afholdt fra kl.18:45 til kl.21:15 

 

Sune ønsker at genopstille 

 

Pædagogiske 

læreplaner 

 

Hvordan arbejder vi med de pædagogiske læreplaner og hvor er vi på vej hen. 

Susanne fremlægger, hvordan der bliver arbejdet med det.  

 

Humlebien har haft om kunst, og arbejdet med primær farver, kunst i mange former 

og farver. 

Har været på tur rund i Horsens, for at se på kunst og snakkede om det. 

Børne skulle til sidst selv lave kunst værker, hvorefter forældre kommer til 

fernisering. 

Børne var meget stolte, over det de havde lavet samt fået lov til at bruge deres egen 

fantasi. 

 

 

 

 

Der kan mailes forslag til emner indbyrdes i forældrebestyrelsen. 

 

Annelise og Jonas 


