
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt:  Mandag den 26. august 2019 kl.17-19 i Rytterkildens personalerum. 
Servering:  Kaffe/the, frugt og kage. 
 
Forældrerep.:  Jesper(formand), Nana(næstformand), Sarah, Christina 
Suppleanter:  Henriette, Casper, Kirstine. 
Medarbejdere: Sisse og Lone (Leder og sekretær) 
  
Afbud: Line, Selma Kamilla, Luna; Laura; Maria     

 
Afsat tid 
 

 
Punkter 

 
5 min. 

 
Velkommen til den nyvalgte bestyrelse V/Jesper og Lone 
Nye repræsentanter og suppleanter medbringer underskrevet tavshedserklæring. Punkter til 
evt. 
Jesper bød velkommen. 

Orientering  
10 min 
 

Nyt fra formanden 
Jesper fortalte om bestyrelsens arbejdsopgaver og forventninger til det kommende år. 

Orientering 
Debat 
20 minutter 
 
 
 

Bestyrelsesrepræsentanternes rolle  
Vedhæftet materiale: 
- Forretningsorden  
- Styrelsesvedtægter for Horsens kommunes forældrebestyrelser.  
- Pjece: Overordnede principper  
- Forældrepjece: Et godt børneliv i Langmark.  
- Pjece: Børnesyn og nyttig viden om pædagogik.  
- Pjece: Lokal mad og måltidspolitik  
 
Der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål og debat om indhold. 
Der var en drøftelse af materialet og hvis bestyrelsen ønsker det kan pjecerne tages op til 
revision i løbet af året. 
”Et godt børneliv i langmark” kommer til at hænge synligt hos dagplejerne og vi skal være 
opmærksom på at gøre forældre bekendt med pjecen når de starter i dagtilbuddet. Den 
kan findes på vores hjemmeside http://dagtilbud.langmark.dk 
 
Kursus for forældrebestyrelsesrepræsentanter 11/9 kl. 19-21 i foredragssalen på Rådhuse 
– sendt som kalenderinvitation med dagsorden. 
Lone sørger for tilmelding. 

 

Orientering 
10 min 
 

Regnskab 2018 og Budget 2019. v/Lone 
I vores budgetlægning for 2019 forventes det at vi rammer + kr.400.000. 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 %. 
Forvaltningen har bedt om mådehold i resten af 2019. 
 
Der var en drøftelse af om forældrene var gode til at melde til/fra i 
ferieperioderne(skoleferien). Her er oplevelsen fra dagtilbuddet at her stadig kan strammes 
op. Der er ofte flere børn meldt til end der kommer. 
 
Når vi kender det korrekte antal børn i ferierne kan vi: 

 Undgå madspild 

 Sparre penge på vikarer 

 Give personalet mulighed for ferie 
OG bruge de penge på noget andet fx en bustur til børnene 
 
Bestyrelsen vil arbejde med dette punkt som tema. 
 

Debat 
Beslutning 
10 min 
 
 

Lov om ”indsats mod parallelsamfund” 
 
Status på Dispensationsansøgning for Rytterkilden. 
Lone gav en orientering om hvor processen er. Ansøgningen er afsendt og vi venter på svar.  
 
Der var en længere debat omkring tilvalg af den lokale folkeskole og hvordan man kan 
arbejde med at skolen bliver et aktivt tilvalg og det forældrene orienteres sig imod inden der 
undersøges andre muligheder. 
 

Orientering 
 
20 min. 
 
 

Ny hjemmeside 
 
Orienter jer på vores nye hjemmeside http://Dagtilbud.horsens.dk/langmark 
Giv gerne feedback på indhold hvis I tænker der er noget der mangler. 
 
Der var god feedback til hjemmesiden 

Orientering  
Debat 
 
10 min.  
 

Forældremøder i juni og sommerferiepasningen i Rytterkilden. 
Evaluering af forældremøderne. 
Hvad fungerede godt? 
Var der noget der med fordel kunne være anderledes i 2020. 
Forældremøderne fungere generelt godt – dejligt med Årsberetningen og at der er ”hands-
out” – det betyder at nye forældre bedre kan følge med. Det virker godt at grupperne 
efterfølgende holder oplæg men måske kunne man i vuggestuerne gå sammen i afdelingen 
og have forskellige tema på. Det overvejer vi til næste år. 
 
Evaluering af sommerferiepasninge. 
Hvad fungerede godt? 

http://dagtilbud.horsens.dk/langmark


 
 

Var der noget der med fordel kunne være anderledes i 2020. 
Generelt fungere feriepasningen rigtig godt. Rytterkilden er en god ramme og der er masser 
af plads og nye muligheder for børnene. Mange af medarbejderne er rutinerede i 
feriepasningen og det kan man godt mærke.  
Feriepasningen er et tilbud til børn fra Stensballe og Langmark hvor forældreen skal arbejde 
og derfor ikke kan holde ferie uge 28,29 og 30 men holder ferie på et andet tidspunkt. 
Der var ca. 20 børnehavebørn fra de 2 dagtilbud, 5-6 dagplejebørn og 12-15 vuggestuebørn 
der havde behov for pasning. 
Til næste år vil vi stramme op om info. fra dagen til forældrene samt omkring planlægning af 
dagen og være ekstra obs på at det kan være en sårbar situation af aflevere et nyt sted og til 
nye voksne. 
 

Orientering Nyt fra forældrene   
 
 

Dialog og 
debat 

Nyt fra dagtilbud 
 

- Første udkast af Den styrkede læreplan 2019. Udkast vedhæftet. Er der 
kommentarer eller input? 

- Uddannelse af ledelse og fyrtårne. 

- Sprogtrappen – nyt sprogmateriale til 2 årig som vi tager i brug i efteråret. 

- Forældretilfredshedsundersøgelse i september. 

- Planlægning af tema til de kommende møder: Forslag: 
November: bearbejdning af resultater fra forældretilfredsheds-undersøgelsen 
Januar: invitation af kontaktpolitiker og udfoldelse af emner i den styrkede 
læreplan, Hvilke? 
April: kommende forældremøder. 

 
På næste møde tager bestyrelsesn stilling til hvilke temaer inden for lræeplan de gerne vil 
have foldet ud. Der kom forslag om selvhjulpenhed, robusthed, leg. 

5 min EVT. og opsamling fra mødet. 
 

 
 
 


