
 

 

FORÆLDREBESTYRELSESMØDE –  

SOLSTRÅLEN OG DAGPLEJEN 

Dato: 17. marts 2020, Tid: 18.00 – 20.00, Sted: Solstrålen, Hatting 

Afbud: Malene, Lea, Kathrine Tilstede: (på video og telefon) Dorthe, Joan, Christina, Lone, Katrine, 

Rikke, Rasmus, Gitte og Nicolai 

Dagsorden 
 

Emne Type Beslutning / Debat 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse Godkendt 

2. Godkendelse af referat Godkendelse Godkendt 

3. Info fra formanden 

- Horsens 

Forældreorganisation (HFO) 

 

- Ny leder, ansættelsesproces 

status 

 

- Tavshedspligt  

 

 

 

- Institutionsforum 

 

Orientering 

 

 

Orientering 

 

 

Påmindelse 

 

 

Orientering 

 

Afventer senere info. Aktuelt melder vi os ikke ind 

 

 

Samtaler udsat pga. corona-situationen 

 

 

Bestyrelsens aftaler om kommunikation blev 

præciseret – dvs. vi afventer de officielle aftalte 

udmeldinger 

 

Katrine orienterede om bestyrelsens muligheder for, 

at indgå i dialogen om fordeling af midler til 

minimumsnormeringer.  

Der kommer et oplæg fra ledelsen til tema på et 

kommende møde (næste bestyrelse). Herunder 

konkrete principper – f.eks. øget normering om 

morgenen. 

4. Status fra ledelsen 

- Status pædagogiskdag 

 

- Status på Aula udrulning 

 

 

- Skolesamarbejde: 

*Formandsmøde (udsat) 

*Fælles bestyrelsesmøde (25. 

maj) 

 

- Status ibrugtagning af 

tilbygning: 

* Byggeriet 

Orientering Joan 

Pædagogisk dag udsat på ubestemt tid. 

 

Der er ikke meldt ud, hvornår Aula bliver rullet ud i 

dagtilbudene. 

 

 

Udsat 

Afholdes planmæssigt 

 

Byggeriet fortsætter planmæssigt, ikke påvirket af 

Corona-situationen 
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Emne Type Beslutning / Debat 

 

* Modtagelse af kæmpe 

beslutningen 

 

 

- Økonomi 

 

 

- Personalet 

- Tema på hygiejne 

 

- Data fra uge 7 – input til 

daycare tema  

 

 

- Status på opgaver fra sidste 

møde 

*Ansættelsesprocess ved 

medhjælpere 

*Hjemmeside 

*Tilbagemelding på 

hørringssvar 

 

Der er ikke kommet henvendelser til ledelse fra 

forældregruppen 

 

 

Forventet at holde budgettet – dvs. et underskud på 

6-700.000 

 

Ledelsen orienterede generelt 

 

Bestyrelsen orienteres efterfølgende skriftligt. Der 

planlægges et temamøde om frameldinger i 

forbindelse med ferier. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbagemelding ikke modtaget 

5. Frugt 

- Input til kostpolitik 

 - Hygiejne 

 - Økologi 

 

Debat 

 

 

Malene (afbud fra Malene) 

Drøftes i forbindelse med kostpolitik mv. må mødet i 

maj 

 

6. Kommunikation (fast punkt) 

- Status fra arbejdsgruppen 

 

- Informationsniveau: 

forventninger (folder) 

 

- Principper 

 

 

Gennemgang 

 

Vedtagelse 

 

 

Vedtagelse 

 

Præsentation v. Rasmus 

 

Godkendt 

 

 

Udsat 

7. Info fra dyreudvalget (fast 

punkt) 

Orientering Rikke. Udsat 

8. Info fra aktivitetsudvalget (fast 

punkt) 

Orientering Rasmus. Udsat 

9. Punkter til næste møde 

(opsamling & prioritering) 

- Kost politik & frokost ordning 

- Daycare optimering ved ferier 

 

 

vedtagelse 

Debat 

 

Alle. Udsat 

10. Evt. 

 

Debat Alle 

   

 


