
 
 

Referat fra bestyrelsesmødet 
 

Tidspunkt:  Torsdag den 22. april 2021 kl.17-19, 

Skovbørnehaven, Vandmøllevej 31, Handsted 

 

Servering:  Vand og kage 

Forældrerep.:  Nana (formand), Kirstine (næstformand), Sarah, Selma, Kamilla, 

Vanja 

Suppleanter: Anders, Tor, Silas, Line K. og Line T. 

Medarbejdere: Maria og Kenneth, Lone (Leder og sekretær) 

Gæster: Lisbeth Torfig (kontaktpolitiker), Sisse og Tuba (Rytterkildens vg.) 

Camilla og Maria (Flintbakkens børnehave), Kirsten og Anita 

(Skovbørnehaven), Lise Hansen (assisterende leder)  

Afbud:  Casper, Anders, Line K., Line T., Sarah, Kamilla 

   

 

Afsat tid 

 

 

Punkter 

 

5 min. 

 

Velkommen V/Nana 

Velkommen til Lisbeth Torfig – kontaktpolitiker samt medarbejdere fra 

dagtilbud. 

 

Rundvisning 

og oplæg 

 

30 minutter 

 

Rundvisning i Skovbørnehaven 

 

Kirsten og Kenneth gav en inspirerende rundvisning i Skovbørnehaven og 

fortalte om deres læringsmiljø og organisering. 

 

Næste ”Åbent Hus” i Skovbørnehaven bliver lørdag den 5. juni kl. 10-12. 

Torsdag den 28. april kommer Kommunens kommunikationsmedarbejder 

Kirstine på besøg i Skoven og laver et opslag på facebooksiden ”En del af 

flokken”. 

 

Oplæg og 

debat 

 

60 minutter 

Den styrkede pædagogiske læreplan V/ 

 

Maria fra Flintebakkens vuggestue, Maria og Camilla fra Flintebakkens 

børnehave og Sisse og Tuba – Rytterkildens vuggestue, gav et spændende 

indblik i et lille udsnit af deres pædagogiske praksis, om hvordan de (i deres 

team) tilrettelægger gode lege – og læringsmiljøer for børnene i et 7-17 

perspektiv og ud fra det pædagogiske grundlag i læreplanen. 

 

Der var gode og relevante spørgsmål fra bestyrelsen, der var begejstret for det 

de hørte og ikke havde yderligere kommentarer til arbejdet med den styrkede 

læreplan. Udover at de ville ønske, at alle forældre havde hørt pædagogernes 

oplæg og faglige pædagogiske overvejelser. 

 

Vi vil undersøge på om der er nogle muligheder til forældremøderne i august. 

 



 
 

 

  
 

Den styrkede læreplan kan læses på hjemmesiden under Dagtilbud Langmark / 

kvalitet og politikker / pædagogiske læreplaner 

 

Oplæg og 

debat 

Nyt fra formanden 

 

 FOLA v/Nana – Nana har meldt sig ud af FOLA´s bestyrelse. 

Der skal være en drøftelse af om bestyrelsen stadig finder det relevant 

at være medlem af FOLA. Der tages en beslutning til næste møde. 

 Møde i dialogforum den 6. maj kl.19-21.15 for Nana og Kirstine. 

 

Orientering 

 

 

 

 

Budget 2021 v/Lone 

 

Budget 2021 

Vi følger budgettet og forventer en mindre opsparing ift. 2022. 

 

Præsentation af ny budgettildelingsmodel samt dato for høringssvar (Tor, Nana 

og Kirstine) onsdag den 5. maj kl.15.30-16 i Flintebakkens vg. personalerum. 

Der var en kort dialog på bestyrelsesmødet omkring indholdet i den nye 

budgettildelingsmodel og konsekvenserne af den måde at fordele ressourcerne 

på. 

 

Orientering Nyt fra dagtilbud 

 

 AULA – ny digital platform fælles for dagtilbud og skole. Opstart i løbet 

af 2021. Lise, Tina Have og Lone har foreløbigt været på kursus. 

Forventes åben for forældre i september 2021. 

 

 Google Drev – fælles platform for bestyrelsesmedlemmer hvor relevante 

bestyrelsesdokumenter er tilgængelig. Lone inviterer bestyrelses- 

medlemmerne samt suppleanterne. 

 

 

 

 



 
 

Orientering Valg til bestyrelsen for 2021-2022 

 

Med håb om at vi kan mødes fysisk i august, tilrettelægges der forældremøder 

med valg til bestyrelsen i uge 34 som flg.: 

 

Der skal vælges: 

 

Flintebakkens børnehave: 

Kamilla er valgt for 1 år mere. 

Nana er på valg – genopstiller ikke, Tor / Silas stiller op 

Suppleanter? Anders / Tor / Silas? Nana stiller op. 

Nana vil stadig gerne være repræsentant ift. undergruppen til skolen. 

 

Flintebakkens vuggestue: 

Sarah er valgt for 1 år mere 

En suppleant? Tor / Silas? 

 

 

Rytterkildens børnehus: 

Kirstine er valgt for et år mere 

Selma er på valg – genopstiller? Line K. stiller op. 

Suppleanter? Line T.? 

 

Dagplejen 

Vanja valgt for et år mere 

En suppleant? 

 

Der er ligeledes mulighed for at nedsætte et aktivitetsudvalg i husene 

bestående af forældrerepræsentanter, der tilrettelægger arrangementer for 

husets børn og forældre.  

 

Mandag den 24/8 

Kl.17-19 

Tirsdag den 25/8 

Kl.17-19 

Onsdag den 26/8 

Kl.17-19 

Torsdag den 27/8 

Kl.17-19 

Skoven Rytterkilden Flintebakkens VG 

og Dagplejen 

Flintebakkens bhv. 

 

 

 

 

Det er vedtaget at bestyrelsesmøder i 2021-2022 afholdes som flg.: 

 

Onsdag den 8. 

september 2021 

 

Tirsdag den 23. 

november 2021 

Onsdag den 26. 

januar 2022 

Torsdag den 7. 

april 2022 

kl.17-19 

 

kl.16.30-18 kl.17-19 Kl.16.30-18 

Rytterkilden 

 

Online / Teams Rytterkilden Online / Teams 

Tema: 

Konstituering 

Tema: Tema: 

Den styrkede 

læreplan 

Tema: 



 
 

Overordnede 

principper 

Forretningsorden 

Beslutning om 

eftermiddagsmad 

i børnehaverne 

fortsættes. 

mm. 

Oplæg personale 

Kontaktpolitiker 

 

Der er mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder imellem 

bestyrelsesmøderne. 

 

Temaer: 

 

- Kvalificering af principper for hygiejne og sygdom.  

Lone lægger principperne på Google drev når de er godkendt i LMU og 

herefter kan bestyrelsen kommenterer principperne 

 

- Klimavenligt køkken. Ud fra de 17 verdensmål om en mere klimavenligt 

kost, er anbefalingen at der er et større fokus på servering af grønne 

retter samt rettet med fjerkræ og fisk. Hvordan forholder bestyrelsen sig 

til det? Vi nedsætter et udvalg på bestyrelsesmødet i september der skal 

arbejde med principper for en mere klimavenlig kost. 

 

- Muligheden for at mødes til leg i weekenden. Fx som en gruppe på 

Flintebakken har gjort: Kom og leg med os på Langmarksskolen kl.10-

12 på søndag. Er det en ide som bestyrelsen vil stå for – bakke op om 

og i hvilken form? Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde. 

  

 

 

 


