
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 29. september 2021 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Sirius 

Deltagere (forældre): Michelle, Morten, Jes, Pernille, Karoline, Astrid, Thomas. 

Forældre (Supl.): Rasmus, Birgitte, Majken, Maya, Marianne, Kirstine, David. 

Afbud: David, Kristine 

Deltagere (personale): Tanya og Charlotte 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

30 min 

Velkomst ved Michelle. 

Præsentation af bestyrelsen. 

 

 

15 min 

Drøftelse af 

Styrelsesvedtægten 

Principper for 

bestyrelsesarbejdet 

Tavshedspligterklæring 

Forretningsorden for 

Dagtilbud Torsted 2021 / 

2022 

Forældrebestyrelseskursus 

den 11. oktober 2021 

 

 

Ifølge styrelsesvedtægten sidder 2 repræsentanter for 

medarbejderne, som skal repræsentere det samlede 

dagtilbud. 

Der underskrives tavshedspligterklæringer af nye 

medlemmer.  

 
- Ny bestyrelse sættes ind i vedtægter, tavshedspligt, 

kurser mm. 

 

 



 

15 min 

Information fra ledelsen: 

- Budgetaftalen for 

2022  

- Kommende 

forældretilfredshedsun

dersøgelse 

- Pædagogisk udvikling i 

institutionerne samt 

dagplejen. 

- Indvielse af Eventyrbakken den 10. november 2021 

klokken 10.30 med deltagelse af bestyrelsen. 

 

- Gennemgang af budgetaftalen 2022 

 

o Fast frysning af forældrebetaling 

o Særlig opmærksomhed (politisk) på dagplejen, 

her har vi god dialog og godt styr på pladser 

og fordeling. 

o Læring fra Covid situationen. Vigtig at holde 

fast i de gode vaner. F.eks. hygiejne  

o Fokus på at skabe kreative og vilde legepladser 

(I Torsted er vi allerede godt i gang i Østerhåb 

og Neptun).  

o ALLE kommunale legepladser i kommunen er 

røgfrie (dette gælder ligeledes de åbne ved eks 

Lunden, Industrimuseet mv). 

 

Den samlede budgetaftale for Horsens Kommune er ligeledes 

tilgængelig på Horsens Kommunes hjemmeside.  

 

Endvidere drøftede vi:  

 

- Ved indmeldelse i dagtilbuddet, kan de fleste ønsker 

opfyldes, hvilket vi er meget glade for.  

-  

- Forældre undersøgelse ventes i spænding, svar på 

denne mandag uge 43, drøftes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

- Fokus på at skabe mere synlig rengøring i vores huse. 

Dette er nu fuld implementeret i både Eventyrbakken 

samt Østerhåb, hvilket vi er meget tilfredse med. Næste 

hus som kommer med, vil blive Neptun. Gode 

tilbagemeldinger fra både personale og forældre. 

 

25 min 

Bestyrelsesmøde fælles med 

dagtilbud og skole, afholdt 

den 16. september 2021: 

- Samarbejde mellem 

dagtilbud / skole 

- Dataindsamling fra 

forældre i forhold til 

opstart 

- Pædagogisk praksis 

omkring børnene 

 

- Rigtig godt og konstruktivt møde 

- Hele bestyrelsen var til stede fra dagtilbuddet Torsted, 

herudover var repræsentanter fra Hatting 

skolebestyrelse, skolen og deres skolebestyrelse. 

- Fokus var på rødtråd overgang fra dagtilbud til skolen 

-  Gennemgang af tilfredshedsundersøgelse lavet af 

skolen angående dette, hvor der var god opbakning fra 

forældre til denne undersøgelse og positivt feedback. 

- Gode tanker og refleksion fra skolen i rødtråd  

- Bestyrelse i dagtilbuddet vil meget gerne forsætte med 



 

Hvilke overvejelser tager vi 

med fra mødet? 

 

Hvad kan være interessant at 

drøfte i dette forum til næste 

møde? 

 

dette, hvor der forslås 1 årligt møde med alle 

medlemmer af bestyrelserne. Dette for at fortsætte den 

rigtig gode dialog. 

 

 25 min 

De pædagogiske læreplaner i 

Dagtilbud Torsted: 

- Procesplan 

- De pædagogiske 

læreplaner 

- evalueringsmaterialer 

Udsættes til kommende møde 

10 min 

Kommende 

bestyrelsesmøder: 

Tirsdag den 2/11-21 kl. 17-

19 i Østerhåb 

Mandag den 17/1-2022 kl. 

17-19 i Malurt 

Onsdag den 9/3-2022 kl. 17-

19 i Neptun 

Torsdag den 21/4-2022 kl. 

17-19 i Eventyrbakken 

Mødedatoerne vedtaget. 

 

Evt. - Vi har netop afholdt fælles personalemøde med oplæg 

af Freddy Meyer omkring ”Arbejdsglæde”. Det var en 

fantastisk sjov og lærerig aften. 

 

- Pædagogisk fredag har kæmpe opbakning fra forældre, 

flere forældre har via god dialog budt ind, mange tak 

for det, det er så godt for os at vi kan få uddannet og 

inspireret vores personale. 

o Forældre der har tilbudt deres hjælp, vil der 

lige blive fulgt op på. 

 

- Aula er blevet sat i gang, og vi er i fuld gang med at 

lære systemet at kende. 

o Indtil skærme er oppe vil vuggestuen skulle 

melde ind på stuerne.  

 

 

 


