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Deltagere 

Annelise Nørsøller Dagtilbudsleder 

Jonas L. Jørgensen Forældrerepræsentant i Trækronen, formand 

Sune Rørbæk  Forældrerepræsentant i Trækronen, næstformand 

Kristina W. Thomsen Forældrerepræsentant i Dagplejen 

Hanne Uldbjerg  Forældrerepræsentant i Trækronen  

Pernille S. Lindholt  Forældrerepræsentant i Krokushaven 

Jenny Siersbæk  Forældrerepræsentant i Krokushaven     

Lene Hauge  Forældrerepræsentant i Humlebien 

Susanne Poulsen  Personalerepræsentant i Humlebien    

Mette Runge  Personalerepræsentant i Krokushaven  

Emma M. C. Larsen Suppleant fra Trækronen  

Ditte Hansen  Suppleant fra Humlebien 

Klaus Niels Vinter Suppleant fra Krokushaven 
               

Dagsorden 
Afsat tid Punkter 

 
 Valg af referat 

Emma M. C. Larsen 

 

5 min Nyt fra formanden 

 Bestyrelseskursus 

Kraftig anbefaling til at tage et bestyrelseskursus, når nu vi har medlemskab hos Fola. 

Annelise melder datoerne ud, så snart de fastlagt.  

  

15 min Orientering fra ledelsen  

 Økonomi- Minimumsnormering 

Forældrebestyrelsen får fremlagt tallene for budgettet for 2019 og introdukseret 

budgettet for 2020.  

 

Vi afsluttet budgetåret 2019 med en mindre overskud som er knyttet til 

børnehaven/vuggestue delen. Dagplejen har stort set holdt sig inden for det tænke 

budget.  

 

I 2020 har regeringen tildelt flere penge, som skal tænkes ind i rammen for 

minimumsnormering. Da der endnu ikke er fastsat overordnede principper for, 

hvordan regeringen ønsker, at pengene skal bruges, er det i første omgang 

forældrebestyrelsen som skal i dialog med ledelsen om, hvordan pengene kan bruges 

bedst muligt. Penge bliver fordelt henover de næste 5 år.   

 

 Normering og arbejder med principperne vedr. det 

1.585kr + 238kr pr barn ganges med den fastlagte normering. Dette har kun for 

vuggestue- og børnehavebørnene. Dagplejen har en fast normering. 

 

 Ansættelse af ny assisterende leder. Ny proces 

Den 18. december 2019 afholdte vi anden runde til ansættelses af ass. leder til 

Dagtilbud Bankager. Det lykkes desværre ikke, at finde det rigtige match. Stillingen 

skal derfor genopslås. Annelise arbejder på, at gentænke stillingsopslaget. Annelise 

har været i kontakt med en mediamedarbejder fra rådhuset for at blive inspireret i 

forhold til evt. at lave en video. Dette arbejdes der videre med. Tanken er, at 



 

 

2 

 

stillingen skal slås op, så det bliver med ansættelse pr. 1. april. 2020. I forhold til at 

forældrebestyrelsen gerne skal deltage i anden runde, meldes datoen ud nu. Hvem har 

lyst til at deltage? 26. februar 2020. Jonas eller Hanne kan deltage i evt. samtale 

 

10 min Hvad kan vi ind til videre tilbyde i forhold til det kommende valg til frokostmåltid 

 Hvordan forholder vi os til det 

Annelise er i dialog med for skellige udbydere i Horsens. Det er kendetegnene, at  

Dagnæs er vi i dialog med 

ASV er vi i dialog med 

Leanmark kunne spørges  

Kunne man gå i udbud privat  

Kunne vi arbejde på tanken omkring et mobilt køkken.  

Horsens Sygehus 

HBK Dorte fra Horsens Badmintonklub 

Annelise arbejder videre med om nogle af de ovenstående tilbud kunne komme i 

betragtning 

 

 Hvad vil udvalget have brug for, for at kunne arbejder videre med det, så det 

kan fremlægges for hele forældregruppen, når vi har valg til frokostmåltidet i 

juni 2020. Frokostmåltidet vil være gældende pr. 1/1 2021 og to år frem. 

Jonas vil skrive til politikkerne i forhold til vores dilemma. Annelise vil gøre Anne 

Bust opmærksom på vores problem. Gruppen vil derefter arbejder videre med et evt. 

indkommende. 

 

60 min Udarbejdelse af udtalelse vedr. kvalitetsrapporten  

 Som jeg orienterede om i oktober måned, så skal forældrebestyrelsen lave en 

udtalelse vedr. kvalitetsrapporten som bliver sendt til ledelsen senest d. 10. 

januar 2020, som derefter sender den til forældrebestyrelsen. Udtalelsen skal 

indsendes senest d. 17. januar 2020. 

Udtalelsen blev udarbejdet som sendt ind. Forældrebestyrelsen var særligt optaget af 

den data der ligger for der sproglige niveau. Forældrebestyrelsen var nysgerrig på, 

hvordan data’en bliver valid, når det er forskellige børn og forældre der vurderer og 

bliver vurderet.  

 

30 min Planlægning af Nytårskur for aktivitetsudvalget 

 Annelise fremlægger tænkerne bag aktivitetsudvalget 

Deltager fra forældrebestyrelsen: Jonas, Hanne, Lene, Stine, Sune og Ditte 

 

Evt.  Parkeringsforholdene i Krokushaven 

 Der mangler løs på parkeringspladsen i Krokushaven. Annelise henvender sig 

til Ejendomscenteret da de har et medansvar for at det bliver løst.  

 Der står vand foran lågen til indgangen til Bellis og Viol. Dette bliver løst i 

uge 6 

 
Der kan mailes forslag til emner indbyrdes i forældrebestyrelsen. 

 

Annelise og Jonas 


