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                                                                                 Brædstrup d. 21. feb. 2020 
 

 
Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. feb. 2020 
 
Fraværende: Marie H. Henriksen 
 
Ad. 1. Nyt fra formanden. 
 
Johanne har talt med formanden for skolens bestyrelse. De datoer vi har foreslået som fællesmøder, ser 
det ud til at blive d. 20. april. 
Indholdet bliver rammesat til to punkter ud fra teamet: Formål med overgangen pr. 1. maj for børnene 

1. Hvad forventer skolen af dagtilbuddet ift. skoleparathed? 

2. Er vi helt sikker på at skolen er klar til børnene? 

Da skolens møde er langt, har vi en forventning om at kunne have temaerne på først i mødet. Vi forventer 
at afholde mødet d. 20. april med skolens bestyrelse. Vi afventer svar fra skolen. 
Deltagere fra bestyrelsen dagtilbuddet: Siri, Jane, Anita, Sidsel, Johanne, Jane, Lone, Laila.  
Sprogsamtalen afholdt med forvaltningen, viser en markant læringstab for børnene, fra førskolegruppen 
og til 0 klasse, fra 58% - 36% ift. sprogvurderingerne. Tages med i debatten om overgangen og formålet 
for børnene. 
 
Ad. 2 Budget tildelingsmodeller – høringsperiode bestyrelser 
 
Der var enighed om at vi som bestyrelse kommentere tildelingsmodellerne via mail – perioden er fra d. 7. 
-29. maj 2020. Jeg sender modellerne ud til jer, når jeg modtager dem. Så kan I kommentere via mail, og 
jeg samler og sender besvarelserne. 
 
Ad. 3. 
 
I skrivende stund er budgettet færdigt for 2020, og det forventes med et lille overskud.  
2019 havde vi et underskud på 969.000 kr. som skal udlignes. Horsens Kommune får tildelt 8,4 Mill. til 
dagtilbud. Hvoraf vores andel udgør ca. 480.000kr. som skal modregnes de 969.000 kr. 
Det betyder vi undgår tilpasning, og vil anvende de ekstra personale ressourcer som vi kan beholde til 
dækning af sygdom / kursusdage m.m. og dermed nedskrive vikarkontoen væsentligt. Vi har en 
forventning om at det vil nedskrive underskuddet yderligere. Samlet set altså betydeligt mere positivt end 
forventet. Dog afhængig af at børnetallet i vores prognose holder. 
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Ad. 4. 
 
Ny assisterende leder til Dagtilbud Brædstrup forventes afklaret d. 26. feb. hvor vi har anden samtale. 
Vi har modtaget 20 ansøgninger. Der kommer tre kandidater til anden samtale, hvor de har gennemgået 
en personprofil inden samtalen. Anden samtale foregår lokalt på Pejsegården. 
 
Da børnetallet i Himmelblå er steget med næsten 130% i løbet af de sidste to år, har jeg kontakt til 
kommunikationsafdelingen på Rådhuset. Der er to familier fra Himmelblå som er udtaget til at skulle 
interviewes om hvorfor de har valgt Himmelblå. Der forventes at komme en artikel i Horsens Folkeblad 
des ang. 
 
Der er lavet en statusbeskrivelse om tildelingen af de ekstra ressourcer til børn i udsatte positioner i 
dagtilbud Brædstrup. Status viser at indsatsen har en positiv effekt for personalets systematiske indsats i 
små børnegrupper, som alle børn profitere af i børnefællesskaberne. 
 
Ad. 5. 
 
Uge 7 - viste en markant fremgang ift. tilmeldte og faktiske fremmødte børn, det er meget positivt for 
hele organisationen. Tak for arbejdet bestyrelse. 
Hovedgård har fået tilladelse til at benytte jeres arbejde i Hovedgård dagtilbud. Med den forudsætning 
der noteres, at det er Bestyrelsen i Brædstrup som har udfærdiget indholdet. 
 
Da både vores formand og næstformand træder ud af bestyrelsen til generalforsamlingen i juni, SKAL vi 
have erstattet de to poster i bestyrelsen. Venligst overvej om ikke det kunne være en interessant post at 
få for to af jer. 
 
Referent 
Laila Lundtofte 
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