
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 15. april 2021 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Eventyrbakken 

Deltagere (forældre): Michelle, Jes, Pernille, Line, Astrid, Maria, og Maria. 

Forældre (Supl.): Mette og Marie Louise 

Afbud: Astrid, Maria, Mette og Marie Louise 

Deltagere (personale): Charlotte og Tanja 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

5 min 
Velkomst ved Michelle. 

 

 

45 min 
Rundtur og præsentation af 

Eventyrbakken 

Start rundvisning af Jette og præsentation af 

tanker bag indretning af Eventyrbakken. 

30 min 

Nyt fra ledelsen: 

- Corona situationen 

- Kommende sommerferie 

- Pædagogiske læreplaner 

- Indførelse af Aula på 

Dagtiltilbudområdet 

- Samarbejde med 

Østerhåbsskolen – kommende 

skolebørn 

Nyt fra ledelsen: 

 

Corona situation 

Det er lykkedes indtil videre med 

begrænsning af smitteudbrud. Opleves at 

både forældre og personale er gode til at 

tage deres forholdsregler, og melde tilbage. 

Vi er gode til hygiejne mm.  

Vi har kæmpe opbakning fra forældre stor 

tak for det!! 

Kommende sommerferie 

Sommerferie åben i Neptun ugerne 28 - 29 – 

30. Der er udarbejdet planlægning af 



 

personaleressourcer til ferieåbningen, som er 

i samarbejde med Dagtilbud Hatting. 

Pædagogiske læreplaner 

Det pædagogiske personale er i fuld gang 

med udarbejdelse af pædagogiske opskrifter 

på de enkelte børnegrupper, der er rigtig 

god energi i arbejdet. De enkelte 

pædagogiske opskrifter bliver tilgængelige 

på Daycare, når de er færdige.  

Indførelse af Aula på Dagtilbudområdet 

Der begyndes at indføres aula i dagtilbuddet, 

forventet at det påbegyndes for medarbejder 

juni og forældre september. 

Samarbejde med Østerhåb - Kommende 

skolebørn 

Godt samarbejde ledelserne imellem. Der 

arbejdes efter fælles børne og læringssyn. 

Der er udarbejdet en samlet procesplan for 

samarbejdet, som kvalificere arbejdet 

omkring både grupper af børn, samt enkelte 

børn.  

Fra Dagtilbud Torsted starter der børn på 

både Hatting og Torsted afdelingen. Der 

sendes personale med til begge afdelinger i 

månederne maj-juli. 

9 medarbejder sendes samlet med fra 

børnehaven, når børnene skal i gang med 

indskolingen. 

Feriepasning  

Dejlig opbakning til feriepasning Kr. 

himmelfart mm. Der er et enkelt barn, som 

har brug for pasning. 

 

15 min 

Kommende forældremøder med valg 

til bestyrelsen. 

Forældremøde flyttes fra juni til uge 34 

ifølge dagsorden. 

 



 

Forslag om flytning af disse møder fra 

juni til uge 34: 

Den 24/8 kl. 17 – Dagplejen 

Den 24/8 kl. 19-20.30 Sirius 

Den 25/8 kl. 17-18.30 Neptun 

Den 25/8 kl. 19-20.30 Malurt 

Den 26/8 kl. 17-18.30 Eventyrbakken 

Den 26/8 kl 19-20.30 Østerhåb 

15 min 

Omfordeling af budget til sårbare børn 

ud fra ny tildelingsmodel. 

Gennemgang af tidligere samt ny 

model. 

Der skal udarbejdes høringssvar fra 

bestyrelsen. 

Det ser godt ud og vi er positive for 

fremtiden. Der er indregnet de forventede 

midler til Minimumsnormering, som tildeles 

efter børnetal. 

 

5 min 

 

Evt Spørgsmål: Vuggestue forældre 

bekymringer angående åbne gange. 

Der har allerede været dialog internt om 

dette, og man har vurderet at det åbne miljø 

er det helt rigtige for vores børn. 

 

Spørgsmål: Dagplejen er der en plan for 

hvornår de må mødes igen...  

De må mødes 2 og 2 udenfor, legestuen vil 

ikke åbne før tidliges august. 

Nærmere info følger fra ledelsen. Der er 

efterfølgende sendt besked til dagplejen, 

hvor det er besluttet, at dagplejerne kan 

mødes udenfor i deres grupper. 

 

 


