
Referat af bestyrelsesmøde 
i Dagtilbud Lund 

mandag d. 27.06.22 i  Bygholm Bakker  

Alle er tilstede, en enkelt virtuel .  

1.  Præsentationsrunde (10 min)  

Præsentationsrunde bordet rundt –  og velkommen til de nye bestyrelsesmed-

lemmer.  

2.  Konstituering med valg af næstformand (10 min, Beslutning)  

Patrick vælges som næstformand.  

3.  Drøftelse af høringssvar (20 min, diskussion og beslutning)  

Drøftelse af høringssvar og fordele og ulemper ved høringssvarene, som om-

befatter,  at der skal  findes en besparelse, ved bl .a. at bortskaffe udvidet åb-

ningstid og annullere  kørselsordning til  specialbørnehaven Spiren. Også dis-

kussion i  bestyrelsen om, hvorvidt flere børn udløser flere penge, hvilket 

også kan tages med i  indstillingen.   

Bestyrelsen giver ok til  afskaffelse af udvidet åbningstid, men fremhæver at  

den tidlige åbningstid er mere vigtigt  end om eftermiddagen (hvor det  poten-

tilt  også er nemmere at finde anden pasning, fx barnepige). En mulighed kan 

også være, at  det enkelte dagtilbud /  den enkelte bestyrelse selv kan vurdere  

hvordan åbningstiderne skal placeres. Bestyrelsen ønsker at  notere, at det  

med Spiren ikke er et tema for bestyrelsen i Dagtilbud Lund i  høringssvaret,  

og ønsker også at fremhæve, at budgetrammen og de politiske ambitioner 

(også fra valgperioden) ikke stemmer overens med den aktuelle virkelighed.  

Patrick laver udkast til  høringssvar,  som sendes rundt til  bestyrelsen.  

4.  Opstart på nyt årshjul (20 min, diskussion)  
Vi har tidligere startet den nye bestyrelse op med at planlægge, hvilke em-

ner vi  gerne vil  omkring i  bestyrelsens periode (1 år i  dette ti l fælde).  Her er 

fx oplæggene fra sidste årshjul . Hvis I har nogle emner I gerne vil sætte på 

årshjulet, så sætter vi dem på og prioriterer dem her.  

Første drøftelse af emner ti l  kommende bestyrelsesperiode, som også k an 

fortsættes på kommende møde, hvor følgende forslag kommer:  

 Ude-læringsmiljø og adgangsforhold, kunne evt. også være i  fm fonds-

ansøgninger  

https://docs.google.com/document/d/1XXUkB7ucnLFeVumgM0BHin4Y5dlza5-LXf6XkunFnf0/edit#heading=h.psxrr9qg0l2n


 Principper for samskabelse.  Kan man i fællesskab med andre skabe 

styrket samarbejde.  Det kan også betyde noget for det  lokale samar-

bejde og finde løsninger på tværs?  

 Kapacitet og normeringer  

 Mulighed for at etablere sampasning internt i dagtilbuddet, i  fm fx  

påsken 

Jonas skriver forslagene sammen  

5.  Fastsættelse af fremtidige møder (10 min, beslutning)  

Tidspunkt på dagen (kl 17-19?),  mødefrekvens,  datoer for efteråret .  

Mandag d. 5. september kl . 16-18 i Børnelunden 

Onsdag d. 16. november kl . 16-18 i Lund Børnehus  

Onsdag d. 8. februar ,  2023, kl. 16-18 i Bygholm Bakker  

Onsdag d. 19. april ,  2023, kl . 16-18 i Børnelunden 

 

Forældremøder planlægges således i 2023, fra 17-19;  

Torsdag d. 1. juni i Lund Børnehus  

Tirsdag d. 6. juni i Børnelunden  

Onsdag d. 7. juni i  Bygholm Bakker  

 

6.  Evt.  

Pernille følger op på, om fondsansøgningen til  belysning er sendt  

På næste møde tages billeder af nye bestyrelsesmedlemmer  

Betina medsender bestyrelseslisten på Aula og offentliggør denne  

Der bliver spurgt ind til  Corona, men aktuelt er det  sådan, at  Corona betrag-

tes som ”almindelig sygdom” og ikke samfundskritisk ,  hvilket betyder at så-

vel børn som voksne skal blive hjemme hvis de er syge.  

Retningslinjerne er aktuelt således, at raske børn er velkomne i dagtilbuddet, 

mens syge børn skal blive hjemme.   

 


