
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 9. oktober 2019 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Østerhåb 

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

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

Deltagere (personale): Tina og Gry 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afbud: Maria, Trine, Katrine, Mitte og Tina. 

Punkt Drøftelse - Beslutninger 

Velkomst ved Michelle. 

 

 

Forældrebestyrelseskursus 

den 11. september 2019 

 

 

Der har været forældre bestyrelseskursus, dagtilbud 
Torsted var stærkt repræsenteret.  

Der var forskellige tiltag fra de forskellige dagtilbud. 

Dagtilbud Brædstrup har haft fokus på fravær gennem 
en facebook side. 

Dagtilbud Egebjerg har haft fokus på væksten af børn, 

og forældres frustrationer over den manglede plads til 

børnene i daginstitutioner. Andre har fokus på det gode 

forældre samarbejde osv. 

Forældres færdsel på 

parkeringspladserne, 

herunder biler i tomgang. 

Vi går en mørk tid i møde, hvordan sikre vi børnene i 

trafikken? Hvordan sikre vi forældre slukker motoren 
når de aflevere børnene om morgenen?  

Striberne på parkeringspladsen trænger til optegning. 
Jette kontakter Ejendomscentret.  

Bestyrelsen drøfter gode ideer omkring, at der 

udarbejde noget visuelt, således forældre bliver 
opmærksom på fx parkering, motor sluk osv.  



 

Der er to dele ved problemet. Vi har en 

pladsudfordring, samt uhensigtsmæssig færdsel på 
parkeringspladserne. 

Jette drøfter i husene, hvorledes personalet de steder 

hvor det er muligt, kan parkere andre steder.  

Der nedsættes et team, der skal lave skilte til at 

afhjælpe travlhed i trafikken. Temaet består af Jess, 
Maria og Line.  

 

Sidste nyt vedr. byggeri på 

Østerhåbsalle 2 

- Navngivning af huset 

- 1. spadestik den 9/10 

- Status køkken 

 

Der har været afholdt 1. spadestik, som var en rigtig 

god formiddag. Børnene fra Neptun havde lavet en 

håndværker sang der blev sunget. Børn fra Neptun, 
vgst. Østerhåb samt børnehaven Østerhåb deltog. 

 

I det nye byggeri, bygges et køkken, som kan 
producere 650 kuverter dagligt. 

Der er ansat en ny køkken kok, der overtager fra den 

tidligere. Han skal fremover varetage den daglige 

produktion af maden til de forskellige huse. Køkkenet 

har netop fået sølv mærket for økologi. 

Der tales om navngivning af den nye institution. Der 

iværksættes proces med at finde et rigtig godt navn til 

huset.  Navnet vil blive drøftet i bestyrelsen, og skal 
sendes til godkendelse i Byrådet.  

Bestyrelsen beslutter at der sendes brev ud til 

forældrene, som kan byde ind med navne. Dette 
drøftes derefter i bestyrelsen.  

Jette sender brev ud til forældrene på vegne af 
bestyrelsen, deadline bliver den 22 november 2019.  

 

Nyt fra ledelsen: 

- Pædagogisk fredag 

den 4. oktober 

2019 

- Strategi Dagtilbud 

Torsted 

 

 

Der har været pædagogisk dag, der var meget stor 

forældre oppakning. Det betød af alle faste 
medarbejdere kunne deltage denne fredag. 

 

Personalet er meget taknemlige for denne opbakning. 

På pædagogisk fredag blev der arbejdet med 

Livsduelighed samt fællesskabets betydning. Der var 



 

fokus på både i voksen og barneperspektivet.  
 

Næste år holdes der pædagogisk dag fredag den 

02.10.20. Bestyrelsen bakker op herom og prioriter at 

personalet til vores børn kan tilegne sig ny viden og 
dele den på tværs.  

I vuggestuerne har vi indsatser med fokus på 

livsduelighed, med fokus på omsorg, relationer og 
samspil.  

Starter lignende processer i dagplejen efter 

efterårsferien. 

 

Der arbejdes med de nye læreplaner, og de 

pædagogiske opskrifter kommer snart på DayCare i de 

forskellige huse, således man som forældre i hvert hus 

kan læse, hvad der arbejdes med. 

Der arbejdes meget med Torsted DNA, og der er blevet 
skruet op for tidsplanen.  

Der er fokus på hverdags pædagogik og på kvaliteten, 

samt al den gode læring der er i hverdagens rutiner. 
 

 

Opsamling 

Folkeskoledagen den 

6. september 2019 på 

Fængslet. 

Hvad blev I optaget af? 

Er der noget vi skal 

være nysgerrige på i 

relation til dagtilbud? 

En rigtig spændende dag med mange gode input. Der 

var 5 fra bestyrelsen der deltog denne dag. 

Der var fokus på Fremtidsskole, deltagelse af både 

forskere, forældre, dagtilbud, skole, politikkere mv. 

Kostpolitik for Dagtilbud 

Torsted 

- Herunder 

afholdelse af 

børnefødselsdage 

- sukkerpolitik 

Der er ingen kommentarer til kostpolitikken fra 
bestyrelsens side.  

Forældrebestyrelsen har drøftet de nuværende 

kostpolitikker i Horsens Kommune, som vi følger. Der 

er ikke en specifik sukkerpolitik, men klare anbefalinger 

i denne, som henviser til sukker i moderate mængder. 

Vi henviser til, at man kontakter personalet, hvis 

barnet på ingen måde må få sukker på samme måde, 

som hvis der er allergier eller andet. 



 

Der drøftes særligt om fødselsdags politikken og at der 

ikke skal være nul sukkerpolitik, da vi vurdere at 
forældre har et fornuftigt forhold til sukker.  

 

Vedligeholdelse af udenoms 

arealerne ved institutionerne 

 

Der tales om af udendørs arealerne og at det ikke 

bliver vedligeholdt. Vedligeholdelse foretages af 

Ejendomscentre. 

Jette sidder i en gruppe, der skal evaluere 

Ejendomscentret og vil tage dette med.  

 

Facebooksiden ”For børn i 

Torsted”. 

 

 

Bestyrelsen grundlagde facebookgruppen ”For børn i 

Torsted”, for at skabe opmærksomhed omkring de 

mange gode tiltag der foregår i Torsted. Dette for at 

skabe et sted, hvor tilflyttere kunne få et indblik i de 

mange muligheder. 

Gruppen er nu kommet rigtig godt i gang, og varetages 

derfor fremadrettet af forældre, som ikke behøver have 
tilknytning til bestyrelsen. 

 

Evt. Der blev drøftet, at der ikke må hænges plastisk poser i 
garderoben og andre ting med snore.  

 

 

 

 


