
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 4. februar 2020 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Neptun 

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

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

Deltagere (personale): Charlotte og Gry 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afbud: Trine, Maria, Gry. 

Afsat 

tid 
Punkt Drøftelse - Beslutninger 

5 min 

Velkomst ved Michelle. 

- Sidste nyt omkring 

skolevej / trafik 

Der er sket lidt udskiftning i bestyrelsen, da en repræsentant 
ikke længere har barn i Dagtilbud Torsted, er dennes 
suppleant indtrådt som medlem.  
 
Horsens Kommune har besluttet, at der i 2020 på Torsted 
Alle mellem Sønder Torstedvej og Torsted Alle kommer 5 

fartbump. Dette er umiddelbart de eneste forbedringer af 
trafiksikkerheden omkring skolen, som er planlagt. 
 

15 

min 

Proces for ansættelse af 

Assisterende leder til 

Dagtilbud Torsted. 

 

 

Vi har valgt at lade stillingen gå i genopslag for at udvide 
ansøgerfeltet. Da der for tiden er flere ledige stillinger som 
Assisterende ledere, sker processen i samarbejde med øvrige 
dagtilbud. 
Der er lavet ansættelsesprocedure, hvor man indkaldes til en 
1. samtale med de 4 Dagtilbudsledere og Dagtilbudschefen. 
Derefter indkaldes der til 2. samtale med det lokale 
ansættelsesudvalg.  
Der forventes ansættelse af en ny Ass. leder pr. 1.april, 

2020.  

 

15 

min 

Rød tråd samarbejde 

mellem Østerhåbsskolen og 

Dagtilbud Torsted. 

For at sikre en positiv udviklingen af overgangen mellem 
dagtilbud og skole, vil skole og dagtilbud gerne afholde et 
fælles møde for de to bestyrelser. Forud for dette møde, 
afholdes der et møde, hvor bestyrelsesformanden Michelle 
skal have input med.  



 

Møde mellem bestyrelsen 
Dagtilbud Torsted samt 
Skolebestyrelsen 
Østerhåbsskolen: 

 
-  Hvordan kan vi 

sammen udvikle på 
denne overgang fra 
dagtilbud til skole. 

- Formøde med 
Michelle og 
formanden for 
skolebestyrelsen den 
10. marts 2020.  

 

 

 
Input til formødet:  
 

 Brobygningen til selve skoledelen fungerer udmærket. 

 
 At der først gives besked om hvilken skole, barnet 

skal gå på i slutningen af marts, hvilket giver 
udfordringer if. til at lave en god brobygning til den 
rigtige skole – Østerhåb eller Hatting. Det giver 
desuden nogle frustrerede og usikre forældre at 
udmeldingen kommer så sent. Det ønskes, at der 
gives besked noget før.  

 
 Forslag om at flytte førskole mødet til Hatting skole, 

og at man bagefter kører ind og ser Østerhåb for at få 
en bedre fordeling af forældrenes ønsker til skole. 
Måske bliver Hatting skole ikke valgt ud fra 
manglende kendskab til skolen? 

 
Jette informerer i forbindelse med punktet om at 
pædagogerne snart går i gang med lave holddannelse, 
som skolerne kan bruge ind i deres arbejde med 
klassedannelse.  

 
 

10 

min 

Nyt fra Dagtilbud Torsted: 

- Økonomi 2019 / 

2020 

- Sangglad institution 

- sommerferiepasning 

 

 

4. Nyt fra Dagtilbud Torsted:  
 
- Økonomi 2019 / 2020  
Gennemgang af økonomien for 2019. 
Der er overordnet set merforbrug 0,44 % svarende til 
187.879 kr. i regnskabsår 2019. Dog mangler der refusioner, 
som gør at vi forventer et underskud på ca 10.000. 
Vi er meget tilfredse med dette. 
 
For Daginstitution Torsted, er de poster som skiller sig 
markant ud madordningen, hvor der er omlagt fra 
præfabrikat til egenproduktion, og det har kostet noget mere 
end budgetteret. Kvaliteten er dog også højnet væsentligt.  

 

Sangglad institution.  

Neptun er den del af projektet, som er støttet af bl.a. Nordea 

Fonden og Musikkens hus i Herning, og er netop blevet 

certificeret som Sangprofil institution. 

Sommerferiepasning.  

Der har været en skæv fordeling af børnene til feriepasning 

tidligere, og derfor er der endnu ikke taget beslutning om 

hvilket hus, der skal passe børn i ”hovedferien”. Dette 



 

besluttes efter tilmeldingen, da vi gerne vil lave den bedste 

løsning for børnene. 

Forældrene vil blive bedt om at melde tilbage på 

pasningsbehov til sommerferien i løbet af marts.  

30 

min 

Drøftelse af navn til vores 

nye institution, 

Østerhåbsalle 2 

Drøftelse af navn – som endelig besluttes i 
Børne/skoleudvalget.  
 
Der er indkommet rigtigt mange forslag og efter en god 
dialog og en afstemning, har bestyrelsen udvalgt et forslag 

til navn, som sendes videre til Børne/Skoleudvalget. Navnet 
offentliggøres først, når det er endeligt vedtaget.  
 
Der er godt gang i planer om indretning af institutionen såvel 

indvendig som udvendig, og vi får en lækker ny institution. 

Der fyldes op gradvist, når institutionen åbner ultimo 2020.  

Det er allerede  nu muligt at opskrive sit barn til plads i 

institutionen. 

 45 

min 

Begrebet Livsduelighed fra 

et forældreperspektiv. 

Indledende kort oplæg ved 

Jette 

 
Punktet er udsat til næste møde.  
 
 

 Evt.  

 

 


