
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 27. august 2020 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Østerhåb, Østerhåbsalle 1 

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

Forældre (Supl.): Mette og Marie Louise (afbud) 

Deltagere (personale): Charlotte og Tanja 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

5 min 

Velkomst ved Michelle. 

 

De nye suppleanter præsenteres trods fravær. 

Den tidl. bestyrelse fortsætter efter et lidt 

anderledes valg end normalt.  

Vi overgår fra Daycare til Aula omkring årsskifte. 

Således får daginstitutionerne samme system som 

skolerne.  

 

15 min 

Opsamling Corona: 

Hvilke erfaringer tager vi 

med? 

Morgenmad i dagtilbud 

fremadrettet. 

Opsamling Corona: 

Jette: Vi er kommet godt igen efter sommerferien. 

Forældrene er stadig rigtig gode med 

tilbagemeldinger. 

 

Det er vigtigt at forældrene fortsat husker: 

Afspritning af hænder ved aflevering, korte 

afleveringer/afhentninger samt minimering af 

antallet af personer ved afhentning og aflevering.  

Ved sygdom og symptomer på Corona skal 

forældre eller barn bliver hjemme. Institutionerne 

følger sundhedsstyrelsens anbefalinger/guidelines.  

Børnene er gode til håndvask med videre.  

Dagtilbuddet afventer en økonomisk 

kompensation som udbetales i et beløb pr. barn.  



 

Bestyrelsen adspørger om der kan søges en 

økonomisk kompensation til en forøget udgift til fx 

håndsprit, rengøring med videre på længere sigt.  

 

I forlængelse af dette punkt drøftes endvidere 

udsigten for den årlige pædagogiske fredag. Det 

besluttes i bestyrelsen, at denne dag udsættes til 

foråret.  

 

Morgenmad i dagtilbuddet fremadrettet: 

I forbindelse med de sidste måneder uden det 

sædvanlige morgenbord i dagtilbuddet har 

pædagogerne gjort sig mange positive erfaringer. 

De oplever at der fra morgenstunden er mere tid 

til det enkelte barn. Børnene får en meget 

nemmere start da de afleveres til leg på stuerne. 

Børnene oplever flere tilgængelige voksne samt ro 

og nærvær. Børn og voksne oplever ligeledes 

færre afbrydelser hvorfor der kan være langt flere 

aktiviteter fra morgenstunden.  

 

NB der står intet i dagtilbudsloven omkring 

morgenmad i dagtilbuddene.  

En enig bestyrelse beslutter derfor at der ikke 

længere tilbydes morgenborde, som vi før har 

kendt.  

 

Hvis børnene har brug for et lille måltid i 

institutionen kan dette tilbydes mellem kl. 06.30-

07.00. Dette kun efter aftale med de respektive 

pædagoger.  

 

10 min 

Medlemskab af 

forældreforeningen Fola. 

Bestyrelseskurserne 

afholdes af Horsens 

Kommune. 

Som opsamling på sidste bestyrelsesmøde, skal vi 
beslutte om vi skal have medlemskab. 

 
Bestyrelsen har siden sidste møde ikke fået flere 

henvendelser fra FOLA. Vi beslutter derfor, at vi 

afventer fornyet kontakt fra FOLA. Vi vil her 

tilbyde dem at komme med på et af vores 

bestyrelsesmøder.  



 

 

 

30 min 

Gennemgang og drøftelse 

af mål og indsatser i 

Kvalitetsaftalen for 2020-

2022. 

Der er indgået 

kvalitetsaftalen mellem 
Forvaltningen og Dagtilbud 
Torsted, som vi målrettet 

arbejder efter. 
Der er et særligt fokus på 

børnenes mestrings 
strategier, hvor vi ønsker 

bestyrelses perspektiver. 
Denne tager afsæt i 

forældretilfredshed og 

sprogvurderinger.  

 

 

 

Der er en særlig opmærksomhed på ”personlig 

mestring” idet der i denne kategori er oplevet 

tilbagegang sammenlignet med tidligere.  

Vi diskuterer om spørgsmålene i spørgeskemaet 

er fyldestgørende og at der ligeledes er forskel på, 

hvordan barnet/børnene opleves i institutionerne 

sammenholdt med hjemmet. 

Vi taler ligeledes om, hvordan forældrene kan få 

et bedre indblik i børnenes hverdag og trivsel i 

dagtilbuddene.   

 

 

5 min 

Afvikling af 

sommerferiepasning 2020 

Tilmelding/framelding af børn er forløbet 

acceptabelt.  

Der har været gode evalueringer på 

sommerferiepasningen.  

 

60 min 

Procesplan for de 

pædagogiske læreplaner 

Den styrkede læreplan 

Evaluering af de 

pædagogiske læreplaner. 

Version 1.0 ligger på hjemmesiden.  Herunder 

evalueringsskemaer og evalueringsprocesser.  

Dagtilbud Torsteds DNA præsenteres. Det er en 

dynamisk proces hvori læreplanerne bygges.  

Dette uddybes til næste møde af pædagogerne i 

bestyrelsen.  

 

5 min 

Datoer til kommende 

bestyrelsesmøder i 
Dagtilbud Torsted: 

 
- 5/10 kl. 17-19: 

Malurt 
 

Næste bestyrelsesmøde er d. 05.10.2020. Dette 

møde flyttes til Malurt. Arrangementet på Horsens 

Kommune, herunder kurset for 

forældrebestyrelser er aflyst grundet Corona.  

 



 

- 24/11 kl. 17-19: 
Neptun 

 
- 27/1 kl. 17-19: 

Eventyrbakken 
 

- 15/4 kl. 17-19: 

Sirius 
 

 

Evt Status på Eventyrbakken: Det går godt. Tilbud på 

indretning indhentes sammen med personale. Det 

forventes at være klar til indflytning d. 

01.02.2021. Det pædagogiske fundament er ved 

at blive udviklet sammen med pædagogerne. Der 

er stor interesse for Eventyrbakken blandt 

forældrene.  

 

 

 


