
Bestyrelsesmøde Gedved 
Dato: 8.6.20 

Mangler: Rikke, Louise, Frederik 

Referent: Ulla Olesen  

 

Pkt. 1: Velkommen til ny bestyrelse ved formand Christina  

Ny forældre rep. Louise fra Laust Dagplejen + Maja fra Stammen 

Ny forældre rep. Carina fra Blå stue  

Tavshedserklæringer - mailes til de nye – Ulla sender afsted til de nye forældre 

Christina laver et dokument med mail, mobil mm adresser på alle i bestyrelsen 

Sender det til Adm. Mette pr. mail: memo@horsens.dk 

 

Konstituering af nye bestyrelse: 

Formand: Christina 

Næstformand: Mette 

 

Aktivitetsudvalget: Er ikke nedsat endnu, ingen har meldt sig – Jonathan, Nadia er indtil videre  

Der mangler 2 medlemmer endnu – Mette Adm. ligger det på daycare. Jonathan skal være 

kontakt på dette udvalg. 

 

Nye mødedatoer:  

1. 25.8.20 kl. 17-19 

2. 26.10.20 kl. 19 - 21 

3. 20.1.21 kl. 17-19 

4. 28.4.21 kl. 19-21 

5. Fællesmøde med skolen foråret feb eller marts 2021  

Inviter Lone Ørsted til politikker 

 

Kursus man kan komme på som ny i bestyrelsen – efteråret 2020 – Merete undersøger dette 

 

Pkt. 2: Hvad vil vi i den nye bestyrelse 

Mette tager teten vedr. at få lavet en aftale med fotografen, så vi får adgang til personale og 

bestyrelsesbilleder så alle kan blive fotograferet og lagt på Daycare og hjemmesiden. 

 

Christina: Brug for at alle byder ind til møderne og imellem møderne – at alle er med til at løse 

de ting som kommer løbende. At alle er loyale overfor bestyrelsen og ledelsen. Vi er godt på 

vej med det gode samarbejde. Vi gerne drøfte mere pædagogisk udvikling fremadrettet og 

mindre drift punkter. 

 

Mette: Har været i bestyrelsen i 2 år og tidligere i en institution i byen. Ønsker et årshjul så vil 

alle ved hvad vi skal arbejde med i bestyrelsen. Synlighed om hvad man arbejder med på 

stuerne, og et godt samarbejde med bestyrelsen 

 

Jonathan: Svare tilbage på de mail som er i bestyrelsen, at vi som forældre er børn og 

ledelsens stemme ind i huset. 

 

Louise: Ny i bestyrelsen, blev opfordret fra dp mor. At man er aktiv del også imellem møderne. 

 

Camilla: Har været i bestyrelsen 1 år. Emner: skønt at alle er mere ude både vg og bh – fokus 

på at udelivet forsætter. Også i vg. At bestyrelsen husker at inddrage forældrene 

 

Karina: Ny i bestyrelsen, har været i bestyrelsen før et andet sted i byen. Er glad for dialogen 

og vil genre dykke ned i nogle emner. Bindeled mellem voksen og børn/huset. 

 



Bonnie: Ny i bestyrelsen og startede som pædagog i Livstræet januar 2020, vil gerne høre 

mere om hvad forældre synes vi skal arbejde med – at de bliver inddraget mere i børnenes 

hverdag. 

 

Merete: Vigtig med bestyrelsen, at man er refleksiv og vil det bedste for huset. At vi er der for 

hinanden, og i tør byde ind med ting som rør sig, gode som dårlige ting som sker. 

 

Årshjul: 

1. Udeliv i dagtilbuddet 

2. Synlighed om hvad der bliver arbejdet med i dagtilbuddet 

3. Sociale børne og forældre liv, hvordan støtter vi det som forældre i dagtilbuddet 

4. At vi dykker ned i det pædagogiske grundlag og tager lidt af gangen, så vi når emnerne 

igennem i løbet af et år. 

5. Online sikkerhed, hvordan lære man at børn begår sig digitalt 

 

Arbejdsgruppe i forhold til at lave et årshjul: Christina, Mette og ledelsen – send gerne ideer til 

Christina. Forslag sendes inden 15.6.20 

 

Info niveau fra bestyrelsen og ledelsen: 

Ledelsen: Når der er mere ro i huset, så kunne man evt. få sparring fra forældrene vedr. ex 

nyhedsbreve fra ledelsen. Når der sker omstruktureringer i huset eller personaler som stopper. 

At man er med til ansættelsessamtaler. 

 

 

Bestyrelsen: At forman og næstformand får info om nye ansættelser og afskedigelser og 

derefter får resten af bestyrelsen besked.  

 

Synlighed i bestyrelsen: Seddel ud om hvem er i bestyrelsen, og hvad kan man bruge dem til. 

En ide: Cafe besøg hvor forældrene kan møde bestyrelsen i forhold til de emner som man 

gerne vil drøfte til næstkommende bestyrelsesmøde. At man skiftes som bestyrelse til at 

afholde dem. (Punktet skal med til næstkommende bestyrelsesmøde) 

 

Pkt. 3: Nyt fra ledelsen 

 

Vi forsøger at være klar til de ting som rør sig i dagtilbuddet og pt vækster vi på 0-3 års 

området i 2020.  

Vi vil genre have mere fokus på nogle bedre overgange fra dp til bh og fra vg til bh og fra bh 

til kvisten. 

Underskud i dp i år og også tidligere grundet sygemeldinger og de er grundlæggende ikke fyldt 

op. 

Dp vil vi gerne have koblet direkte ind på en fast stue i vg.  

Der kan være bedre dækning ved fravær i dp ved at børnene kan komme ind i vg og blive 

passet. 

LMU har hørt dette, og dp er umiddelbart ok med dette. 

Ansættelse af nye pædagoger i børnehaven med start efter sommerferien. 

Vi skal have oprettet en 0-3 års gruppe mere i huset.  

 

Vi har brug for at være mere fleksibel i forhold til at kunne se barnets nærmeste 

udviklingszone.  

 

Overgange vil blive tilgodeset i den nye organisering – at den nye 0-2 års gruppe får tæt 

samarbejde med Roden og Stammen. 

 

DGI og motorik, at vi vil tager det mere udenfor og evt. investér i at udvikle udemiljøet til 

børnene. Det opleves ikke at vi bruger motorikrummet særlig konstruktivt, og det kunne være 



fint at bruge uderummet meget mere. Vi ønsker at have mere fokus og udvikling i forhold til at 

få motorik på dagsorden igen, så personalet bliver opdateret på de aktiviteter som man laver 

med børnene. Pt. har vi dans og musik om fredagen udenfor.  

 

En god ide at man får tegnet det på en planche så det visuelt er nemmere at forstå for 

forældrene 

Nævn mere fleksibilitet, at børn kan flytte når de er klar  

 

Mette og Jonathan deltager til næstkommende ansættelses udvalg i bh. Her inden 

sommerferien. 

 

 

Pkt. 4: Skal vi lave et møde med hele dagtilbuddet til efteråret 

Et nyt forældremøde efter sommerferien hvor man får en dialog om hverdagen i dagtilbuddet. 

Fælles og ude på stuerne. 

Dato: Slut sep. Start okt. 2020. 

Evt. Fælles oplægsholder? 

 

Pkt. 5: Eventuelt 

Aktivitetsudvalget også var en del af bestyrelsen – så man som forældre i udvalget kan være 

med til drøfte det pædagogiske grundlag. 

Skal det til at ligges ned under bestyrelsen fremadrettet? 

Skal der være forældre rep. Fra hver stue, som hjælper når der sker ting og aktiviteter? 

Vi mangler noget mere socialt som forældregruppe i huset, som ikke ligger hos personalet men 

som forældrene står for? 

Kunne de repræsentanter udvælges ved det kommende forældremøde? 

Åben legeplads en weekend? 

Midler vi skal bruge? 

Punkt til næstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Corona status: Frem til sommerferie arbejder vi som vi gør i dag med udegrupper. Til p møde i 

juni tager vi en snak om hvad vi gerne vil have med ind i vores arbejde til efter sommerferien. 

Forældrene vil gerne have info om hvad der kommer til at ske. 

Som forældre gives der udtryk for at det er nemmere at aflevere i dag. Bedre ro til de andre 

børn når afleveringen sker mere systematisk.  

Aktivitets og spisegrupperne som er faste er gode at forsætte med 

At vi forsætter med en gode hygiejne  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

 Aktivitetsudvalg 

 Årshjul 

 Cafe besøg hvor bestyrelsen står for dem – emner som skal drøftes med de andre 

forældre 

 

 

 

 

 


