
 
Forældrebestyrelsesmøde den 29. oktober 2019 kl. 19-21 i Lund Børnehus 
 
Tilstede:  
Fraværende: 
Referent  

 
 
 

Start-   
tidspunkt 

Tidsramme Punkt  Ansvarlig 

19.00-19.05 5 min. 1 Præsentation af bestyrelsen – valg af ordstyrer Alle 

Filip ordstyrer 

19.05-19.15 10 min. 2 Konstituering og foto Alle 

Referat: Anna tager billeder i aften. 
Martin ordinær medlem, Filip ordinær medlem, Mia suppleant, Dan suppleant, Pernille ordinær, Michael ordinær, Olav ordinær,  
Filip vælges som formand, Olav næstformand 

19.15-19.25 10 min. 3 Beslutte tid og dato for kommende møder i forældrebestyrelsen Alle 

Referat: Kommende møder: 23/11 2020, 3/2 2021, 25/3 2021, 4/5 2021, 2/6 2021. Sidste møde bliver enten fælles valgaften med stort 
forældremøde eller almindeligt bestyrelsesmøde afhængigt af, om vi har mulighed for store forsamlinger til den tid. 

19.25-19.40 15 min 4 Godkendelse af forretningsorden (bilag vedhæftet)  Alle 

Referat: Godkendes 

19.40-19.50 10 min. 5 Orientering om tavshedspligt og underskrift. Marianne 

Referat: Bestyrelsen orienteres om tavshedspligten, som er livslang. Tavshedserklæringer omdeles til nytilkomne medlemmer til 
underskrift. 

19.50-20.05 15 min. 6 Forældremøder på de enkelte stuer – hvordan er det gået? Alle 

Referat: Det er ikke alle grupper der nåede at afholde forældremøde, inden forsamlingsforbuddet blev skærpet igen. Men til de møder der 
er afholdt, er der positive tilbagemeldinger fra. Rart at møde personalet, og at komme ind på sit barns grupperum igen. 

20.05-20.15 10 min. 7 Nyt fra Dagtilbud Lund (bilag vedhæftet) Alle 

Referat: Nyt fra Dagtilbud Lund 

 



 Der har været 1. spadestik den 21/10 i Bygholm Bakker, og tidsplanen holder stadig med ibrugtagning oktober 2021. Det bliver et spændende og 

godt byggeri, som er bæredygtigt. Der er mange gode rum med mange muligheder. Der tænkes naturprofil til institutionen. Legepladsen er relativ 

lille ifht børnetallet, men der er mange gode naturområder omkring, som skal bruges i høj grad. 

 Økonomi: Underskuddet på 1,2 mill. er pt. reduceret med 500.000 med opgørelsen for september. Dette er mere end forventet. Der kan dog 

forekomme ændringer, da vi i efteråret har mere sygdom i husene og dermed et øget vikar forbrug. 

 Storbørnsgruppen er startet op. WigWam er inddraget, og børnene er i WigWam på skift. Vi afventer besked om hvornår vi kan benytte 

Naturhuset på Lovbyvej og naturbussen, således at alle børn kan komme afsted hver dag. 

 Der er tilmeldt 64 børn til julepasning fra Lund, Østbirk, Nim og Brædstrup. 

Vi ringer til alle tilmeldte forinden. Dette gør vi for at sikre at vi ikke kommer til at bruge mange resurser på få børn. - Ex. i sommerferien 

kom der mellem 20-30 børn færre hver uge end tilmeldt. Hvilket svarede til ca. 4 personale de kunne have holdt ferie, - og ikke skulle have 

sommerferie når alle børn var tilbage fra ferie. Her udover var der forbrug på køkkentimer samt madspild. Den situation vil vi gerne undgå 

ifm juleferien. 

 Aula en ny kommunikationsplatform forventes ibrugtaget medio januar på dagtilbudsområdet. 

 

20.15-20.35 20 min. 8 Opgaver i bestyrelsen 2020-2021 – hvilke overvejelser har i? 
- Nyhedsbrev fra bestyrelsen 
- Oplæg om bestyrelsens opgaver og kompetencer 

Alle 

Referat: Næste gang oplæg fra Marianne om bestyrelsens opgaver og kompetencer. 
Forslag fra bestyrelsen at arbejde med:  

 Lys på legepladserne, så børnene kan være længere ude, understøtte udelivet. 

 Synliggørelse af bestyrelsen for den samlede forældregruppe i hele dagtilbuddet. 

20.35-20.40  5 min. 9 Evt.     Corona 
            Storebørnsgruppe 

Alle 

Referat: 
Storebørnsgruppen: Pt er storebørnsgruppen delt, nogle er i Wig Wam og nogle er hjemme. Vi afventer at få en spejderhytte mere 
og/eller en naturbus, som Horsens Kommune har indrettet. Vi er meget pressede på pladsen ifht det børnetal vi har, men en god 
organisering i hverdagen afhjælper meget. 
Corona: Ledelsen har i dag formuleret nogle lokale retningslinjer ifht det øgede smittetal. Det sendes ud til alle forældre fredag d. 30. 
oktober. Vi er nødt til at passe på os selv, personalet og hinanden, for ikke at risikere nogle i vores dagtilbud bliver syge, og vi er nødt til at 
lukke grupper ned. 

 

 
 


