
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 2. november 2021 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Østerhåb 

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

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

Deltagere (personale): Tanya og Charlotte 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

 
Velkomst ved Michelle. 

 

Præsentation af bestyrelsen. 

15 min 

Forældrebestyrelseskursus den 11. 

oktober 2021 

 

Dialogforum den 14. oktober 2021 

Med deltagelse af Michelle. 

 

 

Hvad tager vi med os fra bestyrelseskurset den 

11. oktober 2021. 

Hvilke temaer og drøftelser fra dette forum kan 

vi tage videre med i bestyrelsen? 

Lovstoffet var tungt, men vidensdelingen var 

godt, men kunne forbedres eventuelt i mindre 

grupper.  

 

Dialogforum: 

Tema: fokus på både legende og 

eksperimenterende tilgang men også 

rammestyret undervisning. Dette er vigtigt at 

arbejde med begge dele for at kunne udvikle 

kreativitet, men samtidig at kunne træne 

behovsudsætning og målstyrede aktiviteter. 

Det er allerede den tilgang vi kører i forvejen.  



 

Minimumsnormeringen forventer man at have 

styr på i år 2022. 

Fokus på natur og vilde legepladser. 

45 min 

Præsentation af 

forældretilfredshedsundersøgelsen 

Indsatser og opmærksomhedspunkter for 

Dagtilbud Torsted. 

 

Hvor lykkes vi – og hvad skal vi gøre mere af? 

Gennemgang og drøftelse af resultatet, hvor vi 

samlet set har øget vores forældretilfredshed. 

Tilfredshedsundersøgelsen offentliggøres på 

hjemmesiden. 

 

 30 min 

De pædagogiske læreplaner i 

Dagtilbud Torsted: 

- Procesplan 

- De pædagogiske læreplaner 

- evalueringsmaterialer 

Udsættes til næste møde 

15 min 

Styrelsesvedtægten for 

dagtilbudsbestyrelser. 

Der skal udarbejdes høringssvar i forbindelse 

med den nye styrelsesvedtægt. 

 

Høringssvar: 

 

Forældre skal kunne vælges på trods af barnet 

stopper tidligere end 2 år. 

 

Suppleanter skal vælges for 2 år. 

 

Der skal overvejes at indfører 2 suppleant 

10 min 

Nyt fra ledelsen: 

- status økonomi 2021 

- indvielse af Eventyrbakken 

- status Aula 

 

Vi ser ud til at lande med et samlet underskud 

på kr. 130.000, ud af et samlet budget på 

55.000.000, hvilket er meget tilfredsstillende. 

Vores prioriteringer fra årets start har vi fået 

indfriet. 

Vi er kommet fin fra start med Aula, og der 

udvikles fortsat på Aula, således at vi får de 

samme muligheder, som vi har haft i Daycare. 

 Evt.  

 

 


