
 

Referat af Forældrebestyrelsesmøde d. 17. januar 2022 , Dagtilbud Egebjerg 

Deltagere fra ledelsen: Torben, Henriette, Janni 

Deltagere fra forældrebestyrelsen: Cecilie, Sofie, Helle, Helene, Pernille, Mads, Søren  

Ordstyrer: Helle 

Referent: Søren 

Ingen medarbejderrepræsentanter grundet sygdom 
 

 Punkt Indhold i punkt Art      Tid 
1. Velkommen    18.00 – 18.05   

2.  Kort info vedr. punkter på 

bestyrelsesmøde d. 2. marts 2022  

 Budgetstrategi 2022 

o Orientering frem mod bestyrelsesmøde 2022 

 Status kapacitetsudfordringer  

 Drøftelse besluttede fokuspunkter i forældretilfredshedsundersøgelsen 2021 

 Dato for arbejdsdag i 2022  

 Planlægning årsevalueringen d. 25. april   

Orientering 18.05 – 18.20 

3. Kapacitetsudfordringerne i 2022  
 

 

Vi har i dagtilbuddet udfordringer i forhold til vuggestue – og børnehave- pladser fra d. 1. 
marts 2022. Vi har drøftet mulige løsninger med personalegruppen og vil her orientere om 
baggrund og løsninger ind i de udfordringer vi står i indtil institution i Nørrestrand er 
færdigbygget i 2024 

 Drøftet på personalemøde 5. januar 2022 for løsningsmuligheder 

 Fokus for personalet og ledelsen: Bibeholdelse og inddragelse af nuværende, gode 
personale med færrest mulige ændringer for alle 

 Behov for vuggestuepladser 01.03.2022-01.05.2022. Mulige scenarier drøftes.  

 Behov for ekstra pladser i børnehaven 01.03.2022-01.05.2022. Mulige scenarier 
drøftes. 

 Kapacitetsudfordringer fra 01.05.2022 på tværs af dagtilbuddet med behov for åbning 
af ny vuggestuegruppe med deraf følgende virkning på resterende dagtilbud. 
Drøftelse af scenarier.  

Orientering / 
drøftelse   

18.20 – 19.35  

4.  Høringsperiode vedr. kvalitetsrapport  
Bilag eftersendes (Kvalitetsrapport læses 
før mødet)  

Baggrund: 
Arbejdet med at lave kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2020/2021 er i fuld gang, og 
rapporten vil blive behandlet politisk til februar 2022. Inden den politiske behandling skal 
rapporten have været sendt til udtalelse i forældrebestyrelserne. Kvalitetsrapporten sendes til 
dagtilbudslederne senest mandag den 10. januar 2022. Forældrebestyrelsen har herefter indtil 
tirsdag den 18. januar 2022 til at drøfte rapporten og indsende deres udtalelse.  

Drøftelse  19.35 – 20.05  



 

Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Egebjerg sætter spørgsmålstegn ved, om de konklusioner, der 
drages på baggrund af rapporten, særligt med fokus på trivsels- og mestringsområderne, 
meningsfyldt kan bruges af dagtilbuddet. Dette sker på baggrund af, at konklusionerne drages 
ud fra forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor det må forventes at forældrene svarer mere 
med deres mavefornemmelse end på konkret viden fra børnenes dagtilbud. Således peger 
forældrebestyrelsen i Dagtilbud Egebjerg på, at kvalitetsrapporten som styringsgrundlag for 
dagtilbuddene ikke er sufficient.   

5. Budgetstatus 2021  Ledelsen orienterer vedr. status på budget + ser frem mod budgetstrategi 2022  
 

Orientering 20.05  - 20.20  

6.  Tilbagemelding fra 
forældrebestyrelseskursus 11. oktober   
Bilag 1 + 2  

Deltagere fra forældrebestyrelseskurset tilbage i oktober fortæller lige lidt overordnet omkring 
indhold af kurset. Jeg medsender det oplæg der var på kurset til orientering.  

 Bestyrelsen har interesse i at der arbejdes videre med klimavenlig mad. 

 Bestyrelsen ønsker, at der regnes på den økonomiske konsekvens af 
uoverensstemmelsen mellem tilmelding til feriepasning og det faktiske fremmøde i 
ferieperioder. Mads tilbyder at lave grafisk opsætning på data fra den kommende uge 
7.  

 

Orientering / 
drøftelse  

20.20 – 20.35  

7. Kort status COVID19 i dagtilbuddet  Vi tager kort orientering vedr. COVID-19 i dagtilbuddet  
Ekstraordinært pres på personalegruppen aktuelt. God opbakning blandt forældregruppen ift. 
at løse situationen bedst muligt.  

Orientering / 
dialog   

20.35 – 20.55      

8. Punkter til næste møde  Se pkt. 2 Drøftelse 20.55 – 21.00  

9. Eventuelt  Forslag fra bestyrelsen om, at der oprettes årshjul, hvor bestyrelsens opgaver 
konkretiseres og opridses. 

o Mads laver udkast dertil 

 Årlig fotografering: Det fastslås, at det er en bestyrelsesopgave at tage kontakt og 
koordinere med fotografen. Ledelsen kan give input ift. datoer osv.  

o Helene tager kontakt ift. at få taget manglende gruppebilleder fra december 
2021 

 Bestyrelsen foreslår at særligt medhjælpere i dagtilbuddet præsenteres bedre for 
forældrene, meget gerne med billede. Fx via AULA, opslag i institutionen m.fl. 

  

 

 

 
 


