
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Tidspunkt:  Tirsdag den 19. november 2019 kl.17-19 i Rytterkildens 

personalerum. 

Servering:  Kaffe/the, frugt og kage. 

 

Forældrerep.:  Jesper(formand), Nana(næstformand), Sarah, Line, Selma, Christina 

Suppleanter: Kamilla, Luna, Henriette, Casper, Kirstine, Laura. 

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

  

Afbud:  Luna og Kamilla   

 

Afsat tid 

 

 

Punkter 

 

5 min. 

 

Velkommen til bestyrelsesmøde V/Jesper og Lone 

Punkter til evt. 

Orientering 

Debat  

Beslutning 

40 min 

 

Nyt fra formand og næstformand v/ Jesper og Nana 

 

Forældrebestyrelseskurset i september. 

Hvad blev vi optaget af? Er der inspiration ift. bestyrelsesarbejde i Langmark? 

Er der noget vi skal arbejde videre med? 

Det var en spændende aften med gode oplæg. Vi kunne evt. lave underudvalg i 

bestyrelsen til forskellige emner, så arbejdet blev spredt ud på flere. Det vil vi 

drøfte på næste møde. 

 

Deltagelse i møde med repræsentanter for Forældreforeningen FOLA. 

Hvad blev vi optaget af? Er der inspiration til bestyrelsesarbejdet i Langmark? 

Er der noget vi skal arbejde videre med? 

Der er oprette en lokal afdeling af FOLA der vil arbejde med at samle alle 

forældrenes stemmer ift. arbejdet med bla. minimumsnormeringer og af den 

kanal ligeledes gå i dialog med politikerne om hvordan det ser ud og skal se ud 

i Horsens kommune. Nana og Jesper sidder i den lokale bestyrelse. 

Det blev besluttet at dagtilbud Langmark skal være medlem af FOLA. 

(bilag vedr. FOLA er vedhæftet referatet) 

 

Deltagelse i møde med skolebestyrelsen og lokale ejendomsmæglere. 

Hvad blev vi optaget af? Er der inspiration til bestyrelsesarbejdet i Langmark? 

Er der noget vi skal arbejde videre med? 

Det var et rigtig godt møde hvor det bla blev besluttet at Langmarksskolen 

laver en folder omkring den lokale skole og (dagtilbud)som ejendomsmæglerne 

har med rundt når de sælger boliger i området. 

 

Deltagelse i institutionsforumsmødet med børne og skoleudvalget samt 

forældrebestyrelsesformand og næstformand på skolen. 

Hvad blev vi optaget af? Er der inspiration ift. bestyrelsesarbejde i Langmark? 

Er der noget vi skal arbejde videre med? 



 
 

Det var ligeledes et godt møde med spændende oplæg om arbejdet med 

inklusion. Jesper og Nana oplever det givende og interessant at videndele med 

andre bestyrelser. 

 

Orientering 

Debat 

40 min 

 

 

 

Forældretilfredshedsundersøgelsen 

 

Hvilke resultater viser undersøgelsen? 

Hvad lægger vi mærke til? 

Hvad fortæller den os? 

Hvor kalder det på handling? 

Andet? 

 

Lone gennemgik forældretilfredshedsundersøgelsen og prioriterede nedslag 

samt et overblik over forældrekommentarerne. Der var stor opbakning til 

personalet og den meget flotte forældretilfredshed. 

 

Det enkelte hus og dagplejen arbejder med egne resultater og kommentarer på 

husmøder i november. 

 

Orientering 

10 min 

 

 

 

Regnskab 2019 og Budget 2020. v/Lone 

 

Regnskab 2019.  

I vores budgetlægning for 2019 forventes det at vi rammer + kr.300.000. I 

Daginstitution et lille minus og dagplejen et plus – det skyldes, at der ikke er 

flyttet midler til ledelse mv. 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 meget usikker prognose vedr. 

børnetallet og mange fraflytninger. Der er økonomisk mådehold i resten af 

2019. 

 

Budget 2020 

Vi har fået budgettet for 2020. Det afspejler i nøgletallet pr. barn, at der er 

afsat flere midler til dagtilbud. Det er dejligt. Vi skal stadig i 2020 effektiviserer 

med 1/2 % svarende til kr. 167.000, mod tidligere års 1%. Puljen til uansøgt 

afsked fjernes. Det betyder at der ikke tilføres ressourcer til, at ansættes nyt 

personale fuldt ud, hvis en medarbejdere er i opsigelse og sygemeldt. Vores 

andel af ressourcerne til sårbare børn reduceres med ca. kr.250.000. Der 

tildeles stadig ressourcer en gang om måneden, til det antal børn der er 

indskrevet i dagtilbud. Som i 2019 er udfordringen for Langmark en meget 

usikker prognose vedr. børnetallet og mange fraflytninger. Vi følger det tæt. 

 

Orientering 

5 min 

 

 

Lov om ”indsats mod parallelsamfund” 

 

Status på Dispensationsansøgning for Rytterkilden. Intet nyt endnu. Vi arbejder 

på højtryk med etablering af skovbørnehave. 

 

 

 



 
 

Dialog og 

beslutning 

Nyt fra dagtilbud 

 

Planlægning af tema til de kommende møder: 

Januar: Invitation af kontaktpolitiker Lisbeth Torfig og udfoldelse af flg. emner 

i den styrkede læreplan, samt evaluering. 

-Robusthed  

-Leg og legekultur 

-Børnesyn og børneperspektiv 

-Lege og læringsmiljø fra kl. 7-17 

 

April: Tema, planlægning af kommende forældremøder. 

Evt. udfoldelse af tema om overgange. 

  

Den pædagogiske læreplan. 

Vi er i gang med at kortlægge, reflekterer over og afprøve forskellige tiltag ud 

fra arbejdet med selvevalueringsskemaet fra EVA samt de faglige fyrtårnes 

læringsdage. 

Vi har valgt at forholde os til flg. 3 temaer: 

- Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen 

- Børne leg og legekultur 

- Børnesyn og børneperspektiv. 

Alle 18 teams har udarbejdet en SMTTE ud fra hvilken tema de har valgt at 

dykke ned i. Det kan fx være vuggestuens mikroovergange, hvordan undgår vi 

at forstyrre børnenes leg og hvordan kan vi arbejde med mere flow i 

overgangene fx fra spisning til bleskift og til putning. 

Det kan være hvordan kvalificere vi vores læringsmijøer om eftermiddagen. 

Lise og Lone deltager i læringsdialoger i alle teams og evaluerer / reflekterer 

sammen med medarbejderen og sætter nye mål. 

 

Det er meningsfyldt og der er rigtig mange spændende faglige refleksioner. 

 

5 min EVT. og opsamling fra mødet. 

Til næste møde: Skal der etableres underudvalg i bestyrelsen? 

 

 

 



 
 

 


