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                                                                                      Brædstrup d. 18. november 2019 
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet d. 13. november 2019 
 
Ad. 1 Velkommen til nye bestyrelses repræsentanter 
Der blev budt velkommen til to nye medarbejder repræsentanter fra hhv. Himmelblå og Eventyrhuset, 
som kort beskrev deres funktion i husene, og hvor længe de har været ansat. Vi mangler to 
forældrerepræsentanter, suppleanten Anita Roaed Jacobsen, er kontaktet og takket ja, ligeså er en 
forældre i Eventyrhuset blevet spurgt og takket ja, det er: Jane Pedersen, mor til Asta fra Elverstuen, 
velkommen begge to. 
I skal tilkobles vores fælles FB side, og der igennem er alt kommunikation i bestyrelsen. Næstkommende 
bestyrelsesmøde er d. 9. dec. fra kl. 18.30-20.30 I Eventyrhuset. 
 
Ad. 2 Referater fra alle bestyrelsesmøder – hvem skal kunne tilgå dem? 
 
Fremadrettet ligges alle referater på intra og hjemmesiden således alle kan tilgå dem, ligeså Horsens 
Kommunes hjemmeside. 
 
Ad. 3 Gennemgang af forældretilfredshedsundersøgelsen – frigivet d. 21. oktober 2019 
 
Vores samlede resultat er meget fin, vore forældre er tilfredse med vores daglige indsats, vi havde en 
besvarelses procent på 67%, svarende til 140 besvarelser. 
Bestyrelsen er meget glad for resultatet, og siger tak til alle forældre, for deres deltagelse. Laila Lundtofte 
anser resultatet som et pejlemærke for, hvor glade forældrene er for vores dagtilbud, og ikke mindst den 
faglige indsats der dagligt pågår, for at alle jeres børn kan opleve trivsel / glæde og mestring. Ledelsen vil 
arbejde for, at bevarer denne tilfredshed. Laila beskriver et udviklings ”mindsæt” blandt personalet – en 
evalueringskultur, der emner af nysgerrighed, som give en kvalitet i den daglige praksis. 
Vi i bestyrelsen Dagtilbud Brædstrup finder det vigtigt, alle forældre mødes positivt ved spørgsmål og 
kommentar eller kritik, i et udviklende samarbejde omkring deres børn, for at kunne bevare tilfredsheden 
blandt vore forældre. Den samlede rapport kan findes på vores hjemmeside. 
 
Ad. 4.  Fastsættelse af rammen for bestyrelsens arbejde med de Ny styrkede læreplaner - hvad skal vi 
dykke ned i? 
 
Bestyrelsen ønsker, at dagtilbuddet beskriver den pædagogiske læreplan som skal være klar juli 2020, ud 
fra principperne: ”hvad vi gør – og hvorfor vi gør det” som et tema i hele rapporten. 
Forstås som eks. vis; ”når vi siger dannelse” – mener vi ……. Og vi udøver derfor en pædagogisk praksis 
der sørger for at præciserer følgende. Eller Vores børnesyn er …. Fordi…. 

http://www.horsenskom.dk/
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Hvad vi i dagtilbud Brædstrup definerer som vigtigt, og hvad vi mener er mindre vigtigt, og hvorfor. Med 
andre ord, hvad det er vi tror på i forhold til børnesyn / menneskesyn og deraf vores daglige pædagogiske 
praksis. 
 
 
Referent 
Leder 
Laila Lundtofte 
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