
 

Referat af Bestyrelsesmøde i Dagtilbud Hovedgård 

Mandag den 23.8 2021 kl. 19.00-21.15  

 

 Tema 

 Punkter til evt. 

1.  Nyt fra formanden  

 Siden sidst  

2.  Nyt fra Dagtilbuddet  

 Sommerferiepasningen i Hovedgård 
Hovedgård har haft feriepasningen i sommerferien og det er overordnet set gået rigtig 
godt. Børnene har nydt at være her og det er tydeligt, at stuerne i Dagtilbud Hovedgård 
hjælper hinanden på kryds og tværs og det har været fedt for alle. Vi har haft mange 0-2 
årige og har derfor haft brug for at åbne begge vuggestue grupper.  
Vi skal derfor have nogle overvejelser omkring Juleferiepasningen. Evt. et personale fra 
hvert team.  
Der bliver generelt brugt mange ressourcer i feriepasningen. 

 Ansættelser i dagplejen og institutionen 
Ansættelser af 2 nye dagplejere. Vi har ansat Dorthe Brunhøj fra Tvingstrup pr. 09.08.21 
og Line Bøving fra Snarreskov pr. 13.09.21. 
Der er også blevet ansat nye medhjælpere i begge huse samt 1 pædagog i Natur fra 
01.09.21.  

 Udfordringer med kapacitet på 0-2 årsområdet 
- Hvordan ”påvirker” det fremtiden på den korte bane? 
Der sker en vandring fra dagpleje til vuggestue. Vi har udfordringer med pladsen generelt 
og især i vuggestuen.  
Vi tilbyder vuggestue børn til dagplejen – dette gøres på baggrund af pladsmangel i 
vuggestuen og der er mange til vuggestuen der har dagplejen som 2. prioritet.  

 Planer for udnyttelse af m2 igennem ombygninger i Vildrosen + etablering af udearealer. 
Bruge grupperummene til stuer. Vores ugler kunne evt. blive flyttet i disse lokaler og dette 
kunne gøres i samarbejde med Naturhusets ugler. De kunne også bruges til nogle 
vuggestuebørn, så de fik noget mere plads.  

 Status på nuværende projekter? 
Der er ikke rigtigt nogen udvikling i vores ønskede projekter. Bolden ligger lige nu i 
Ejendomscenteret. 
 

3.  Velkommen til en ny bestyrelse:  

 Kort gennemgang af forretningsordenen + underskrift 
Bestyrelsen er ikke fuldtallige (der mangler 2 suppleanter) – dette tages med på 
forældremøderne den 14.9.2021, og så håber vi at der er nogle der har lyst til at være 
med.  

 Underskrift af tavshedserklæring 
Bliver sendt rundt og derefter underskrives og sendes retur.  

 Billeder af de der mangler  

 Hvad er en bestyrelses opgaver? 
Kort indflyvning ved Jonas 



 
Forklaring og visning af organisationsdiagram.  
Bestyrelsen skal have indflydelse på dagtilbuddets principper. Gennemgang af hvad et 
princip er. Et princip er noget der danner en ramme for forskellige muligheder i 
dagtilbuddet.  
 
Helle kommer med et eksempel: det kunne være et forældreønske at have som princip at 
musik var et overordnet emne i husene. Det er ikke forældregruppens ansvar/mulighed at 
bestemme hvornår, hvordan og hvor meget. Kun at sætte rammen/overskriften 
Lige nu har vi blandt andet økologi som et princip. Præsentation af Dagtilbud Hovedgård i 
tal 
Årsbørnetal i børnehaven er ændret. Præsentation af budgettet i dagtilbuddet. Sum der 
bliver tildelt skal bruges på personale. Overskuddet kan blandet andet være med til at 
dække Covid19 udgifter.  

4.  Pause:  

5.  Temaer til dette års bestyrelsesarbejde: 

 Hvad ønsker vi at fokusere på? 
Eksempler fra tidligere: det gode forældresamarbejde, produktionskøkken og ladcykler. 
Fremadrettet temaer:  
Kommunikation – der er en følelse af at der generelt mangler informationer og at der er 
mange praktiske ting, som ikke kommer ud. Især ved opstart. Derudover skal der være 
bedre kommunikation omkring temaer - f.eks.: Info omkring hvad laver børnene til daglig? 
Evt. et årshjul til udlevering til forældre ved opstart. Noget til ophæng i husene som altid 
hænger der.  
Årgangsfokus: Evt. på stueniveau. Her skal vi også fange ”nye forældre” – især i Vildrosen, 
da der er mange forældre.  
Indgangen udenfor i Vildrosen – lidt mere farver og noget der fanger børnene. Malling, dyr 
på husmurene, og/eller lign.   

6.  Tema: Det gode forældresamarbejde: 
a) Byfest 2021 (Indvielse af den nye hal/hoppeborg/aktivitetsudvalg) 

Flyttet til d. 17-18 september. Tidligere har vi haft børneoptog – der var desværre flere 
forældre der ikke bakkede op om optoget, hvilket gjorde at nogle børn ikke fik den 
ønskede oplevelse og havde svært ved at være med i anlægget. 
Derfor er der snak om at gøre det på en anden måde i år.  
”overskriften” for dette års byfest handler om at indvie den nye hal.  
I år bliver det en børnefest for børnehaven mellem kl. 13-15. Dagplejen og vuggestuen 
kunne evt. mødes om formiddagen? Det undersøger Jonas muligheden for. 
Næste år genskaber vi evt. et børneoptog men hvor det bliver ud fra andre forudsætninger 
og at vi afsluttende går tilbage til institutionen.  

b) Årshjul for aktiviteter 2021/2022 (bestyrelseskursus, institutionsforum m.m.) 
Mandag aften (d. 30.08.21) planlægger personalet årshjulet for det næste halve år. Der vil 
komme noget ud til forældrene efter det.  
D. 11. oktober er der bestyrelseskursus kl. 19-21.15 i foredragssalen på Rådhuset.  
Institutionsforum er torsdag d. 14 oktober – formandskabet deltager i dette.  

c) Forældremøde den 14/9 (både for dagplejen, vuggestuen og børnehaven) 
Der sendes en reminder ud om datoen.  

I. Fælles opstart ved Jonas/Stine + Tak for hjælpen til forældrene i forhold til 
Covid19 

II. Bestyrelsens beretning – hvordan og i hvilken form?  
III. Nyt fra stuerne 



 
Fokus på børnenes lege. I dag leger børn anderledes, da de bl.a. ser mere 
YouTube/spiller spil/Ipad m.v. 
Vi oplever også at børnene generelt tager mere ”farve” af deres ældre søskende – 
dette ses tydeligt i dagligdagen i institutionen. Derudover skal der være fokus på 
børnenes robusthed konfliktløsning og mod. 

7.  Økonomi: 

 ½ års status for dagtilbuddet  
Der er reserveret penge som vi kan flytte med over til næste års budget. Vi får de næste år 
mindre fødselsårgange hvilket også får betydning for budgettet.  
Der er afsat midler til projekter som er opstået på baggrund af vores erfaringer i praksis 
med Covid19.  
Lige nu har vi et overskud på ca. 650.000 og det budgetåret ser fornuftigt ud. Udgifter til 
råvarer er blevet rigtig godt og Michella i køkkenet er god til at købe varieret ind for 
”hendes” budget.  
Et udslag efter Corona har været flere sygemeldinger og derfor er der blevet ansat flere 
hænder for at dække dette.  

8.  AULA: 
Forældre kobles på Aula-Dagtilbud den 28/9-21 

 Drøftelse af hvad vi skal bruge Aula-platformen til?  
Komme/gå registreringer, kommunikation til forældre og forældre til personale, 
samtykker, mv. 

 Vi skal fortsat anvende DayCare frem til udgangen af 2021 (eksempelvis komme/gå) 
a. Hvad skal være ”færdselsreglerne” for brug af Aula? – DayCare vs. Aula (bilag om 

DayCare) 
b. Hvad skal bruges hvornår? Hvilken Uddannelse/info/overgang skal forældrene 

have? September og december? 
c. Hvordan kan Aula understøtte samarbejdet mellem hjem og dagtilbud? 
d. Skal Aula være et fast punkt på møderne i dette bestyrelsesår? 

Der bliver i første omgang ingen forældrekommunikation (forældre til forældre). 
Der vil blive lavet vejledninger ligesom der i sin tid er lavet til DayCare. Vi vil 
forsøge, at lave en stille og rolig overgang og tage et skridt ad gangen. Vi forsøger 
at bruge Aula til det samme som vi kender i DayCare og derefter kan vi altid bygge 
mere på.  

9.  Punkter til næste møde? 

 Status med samarbejdet med ejendomscenteret.  
Bestyrelsen oplever at det står meget stille med de anlægsprojekter der er blevet 
præsenteret løbende henover det sidste års tid? Hvordan har ejendomscenteret 
understøttet denne opgave? 

10.  Evt.  
Hundeskov ved siden af Vildrosen. Ud fra tegningerne kommer den til at ligge lige op ad 
vuggestuens (Kimens) krybberum. Derudover vil de gerne benytte vores parkeringsplads, så den 
bliver fælles – dog må dem til hundeskoven først benytte den efter institutionens lukketid.  
Bestyrelsens meninger:  
Der vil komme til at være hunde på et lille sted med små børn –dette er ikke hensigtsmæssigt. Den 
ligger umiddelbart alt for tæt op ad institutionen og dette kunne blive en ulempe når vuggestuens 
børn sover. Jonas tager det med i MED-udvalget, så vi på den måde også får et personale 
synspunkt. Helle laver et udkast fra bestyrelsens side og derefter laver Jonas en tilbagemelding.  
 



 
Naturhuset – ødelagt legetøj. Farveløst i huset, især sandkassens legetøj. Dette er noteret og 
forældre må meget gerne selv påpege det til personalet i huset.  

 
Punktets art: I – information, D – debat, B - beslutning 

Vi ser frem til et godt møde. 

Jonas og Helle 

 

 

 

 


