
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 12. august 2021  

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Eventyrbakken  

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

Forældre (Supl.): Mette og Marie Louise  

Deltagere (personale): Charlotte og Tanja  

Ledelse: Rikke & Jette  

Afbud: Maria, Maria og Mette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - beslutninger 

5 min Velkomst ved Michelle.  

 

Herunder deltagelse i dialogforum 

Michelle byder velkommen og 

giver et kort referat fra 

dialogforum. 

Budgettildelingsmodellen blev 

behandlet, herunder muligheden 

for at gøre den mere forståelig. 

Drøftelser omkring 

minimumsnormeringer blev 

udskudt på dialogforum, da det 

blev vurderet at der manglede 

grundlag for en egentlig drøftelse 

grundet corona. 

Perioden med corona restriktioner 

og håndtering heraf blev drøftet 

på tværs, med positive 

tilbagemeldinger. 

10 min Oversigt valgbare medlemmer af 

bestyrelsen 

Pernille, Michelle, Astrid, Jes og 

Marie-Louise genopstiller. 



 

30 min Forretningsorden for bestyrelsen 

Dagtilbud Torsted.  

Da Dagtilbud Torsted er blevet 

udvidet med både dagpleje og 

Eventyrbakken, skal vi have 

tilrettet forretningsorden, således 

at den passer til nuværende 

struktur.  

Der skal tages beslutning 

omkring fordelingen af valgte 

bestyrelsesmedlemmer samt 

antallet af suppleanter. 

Den nye forretningsordning blev 

gennemgået og følgende blev 

besluttet: 

 De 7 fuldgyldige 

medlemmer har stemmeret 
 Alle huse skal være 

repræsenteret via et 

medlem, fordeling med 
udgangspunkt i 
institutionernes størrelse er 

som følger;  
o Eventyrbakken – to 

medlemmer, ét for to 

år og ét for ét år 
o Sirius – ét medlem 

for to år 

o Østerhåb – ét 
medlem for to år 

o Neptun – ét medlem 

for to år 
o Malurt – ét medlem 

for ét år 
o Dagplejen – ét 

medlem for ét år 

 To 
medarbejderrepræsentanter 
og to repræsentanter fra 

ledelsen 
 Der ønskes én suppleant pr. 

forældrerepræsentant. 

 
Mandag den 30. august fastsættes 

som dato for konstituering af den 

nye bestyrelse.  

15 min Kommende forældremøder med 

valg til bestyrelsen.  

 

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  

Jette informerer kort om indholdet 

på de kommende forældremøder. 

Der er afsat 30 min til information 

fra ledelse og bestyrelse, samt 

valg til ny bestyrelse. 

Det besluttes at fordele møderne 

blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Dagplejen: Jette / Henriette 

Sirius: Astrid 



 

Den 26/8 kl. 17-18.30 

Eventyrbakken Den 26/8 kl 19-

20.30 Østerhåb 

Neptun: Michelle 

Malurt: Michelle 

Eventyrbakken: Jes 

Østerhåb: Michelle 

 

Det aftales at kommende 

forældremøder placeres anden uge 

i juni, så de ikke falder sammen 

med forældremøderne på 

skolerne.  

Der er planlagt fælles 

forældremøde med Dagtilbud 

Hatting bestyrelse samt 

skolebestyrelsen med fokus på 

overgang fra dagtilbud til skole. 

15 min Kort info omkring:  

 Forældrebestyrelseskursus 

den 11/10-21  
 Dialogforum med 

politikkerne den 14/10-21 

Jette fortæller kort om 

forældrebestyrelseskurset den 11. 

oktober. Der vil blive holdt oplæg 

om hvad det vil sige at være en 

del af en bestyrelse, samt ansvar 

og opgaver. 

Temaer vil være som følger: 

 

 Ferie/lukkeuger 
 Madordning og indførelsen 

af klimavenlig mad. Hvad er 
vores holdning til kød, 
kødfrie dage mv. 

 Aula 
Alle medlemmer inkl. suppleanter 

må deltage i kurset, således alle 

er klædt på til opgaven. 

 

Dialogforum med politikkerne den 

14. oktober vil være med 



 

deltagelse fra bestyrelsens 

formand og næstformand. 

10 min Præsentation af Aula på 

dagtilbudsområdet. 

Det forventes af Aula udrulles 

start september.  

Drøftelse og udarbejdelse af 

retningslinjer for ”god tone” på 

Aula skydes til næste 

bestyrelsesmøde, da det giver 

bedre mening når alle er på Aula. 

10 min Seneste nyt fra ledelsen:  

 Opsummering på 

sommerferiepasningen  
 Pædagogisk fredag den 

1/10- 21  

 Assisterende leder Heidi 
Badstue Sloth orlov 

Sommerferiepasning 

Nogle børn har desværre ikke 

ferie, ledelsen er opmærksomme 

på dette og det opfordres til at alle 

børn får lov at få ferie. 

Der er ca. 25% færre tilmeldte til 

feriepasning i år, sammenlignet 

med sidste år.  

 

Pædagogisk dag 

Forældre informeres snarest 

 

Heidi Badstue Sloth Orlov 

Heidi og hendes mand er blevet 

plejeforældre til et lille barn, og 

hun har derfor fået orlov. Det 

forventes, at hun er retur efter jul. 

I mellemtiden, fungerer 

dagtilbudsleder Jette som vikar i 

Neptun og assisterende leder 

Henriette i Malurt. 

5 min Evt. N/A 

 


