
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: torsdag den 21. april 2022 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Østerhåb 

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

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

Deltagere (personale): Vivi og Charlotte 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

5 min 

Velkomst ved 

Michelle. 

 

Mødet indledes med, at ledelsen informerer om, at alt 

personale gennemgår obligatorisk førstehjælpskursus 

hvert andet år.  

Vi drøfter, at det tidligere har været muligt af få Falck ud, 

og gennemfører førstehjælpsinformation for børn, i 

børnehøjde igennem Trygfonden. Ledelsen vil undersøge 

om dette stadig er muligt. 

 

15 min 

Kort gennemgang af 

kvalitets rapport for 
Dagtilbud i Horsens 
Kommune. 

 

Kvalitetsrapporten viser, at der er opnået et godt resultat. 

På kommuneplan har Dagtilbud Torsted de seneste år 

opnået virkelig god udvikling på sprogvurderingerne, samt 

forældretilfredshedsundersøgelsen.  

Kvalitetsrapporten bruges til udarbejde pædagogiske 

indsatser. Rapporten bruges også til at lave en 

kvalitetsaftale, som sætter de nye mål for de kommende 

år. 

 

15 min 
Gennemgang og 

justering af 

Det har tidligere været drøftet, om der skal ændres i 

forretningsordenen, da der har været et forslag om, at 

suppleanter kun skal deltage i møder, hvor 



 

Forretningsorden 
Dagtilbud Torsted. 

Konstituering af 

formandskab pr 1. 
maj 2022.  

bestyrelsesmedlemmet er forhindret. Det har dog vist sig, 

at det ikke er nødvendigt, da den nuværende 

forretningsorden giver mulighed for denne ændring. 

Forslaget skal drøftes af den nye bestyrelse efter sommer.  

Bestyrelsesformand Michelle træder ud af bestyrelsen pr. 

1. maj, da hendes barn starter skole. Karoline vælges til 

midlertidig formand indtil sommer, og der konstitueres en 

ny bestyrelse efter sommer. Bestyrelsen takker Michelle, 

for mange års bestyrelsesarbejde. 

 

60 min 

Nyt fra ledelsen: 

 Kommende 

tilsyn på 
dagtilbudsområ
det 

 
 Indsatser 

kommende 
skolebørn / 
overgang til 

skole 
- Pædagogiske 

indsatser i 
vuggestuerne i 

Dagtilbud 
Torsted. 
 

 Kort info 
omkring 

sommerferiepa
sning 
 

 Synlig 
rengøring rundt 

i husene. 
 

 

Assisterende leder: 

Der iværksættes ny ansættelsesproces efter 

sommerferien. 

Kommende tilsyn på dagtilbudsområdet: 

Der bliver set frem til de kommende tilsyn. Alle 

institutioner får anmeldt besøg, og udvalgte institutioner 

får uanmeldte besøg. Der kigges bla. på fællesskaber, 

relationer, hverdagsrutiner samt fysiske læringsmiljøer. 

Der udarbejdes en rapport for hvert hus. Tilsynet udføres 

af en fra kommunen, og en leder fra et andet område, det 

kan fx være en leder fra Stensballe. Bestyrelsen stiller 

spørgsmål til, om det er hensigtsmæssigt, om det kan 

have betydning for de interne relationer lederne imellem i 

kommunen. Ledelsen vil arbejde positivt ind i opgaven. 

Kommende skolebørn: 

Der har i år været udfordringer i forbindelse med fordeling 

af børn til Østerhåbskolens Hatting afdeling og Torsted 

afdeling, da det ikke har været muligt for Østerhåbsskolen 

at imødekomme alle ønsker omkring afdelingsplacering. 

Ledelsen har på det seneste brugt meget tid på dette, og 

haft mange drøftelser med forældre. Børnene bliver 

fordelt ud fra skolens principper hvor bla. bliver taget 

højde for, om der er ældre søskende på skolen, adresser 

samt relationer. 

 

Pædagogiske indsatser:   



 

I arbejdet med den pædagogiske læreplan, er der 

udarbejdet en fælles pædagogisk opskrift for 

vuggestuerne i Dagtilbud Torsted.  

Vi glæder os til at arbejde udfra følgende indsatser: 

 Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer.  

 Tilknytning, trøst og udviklende øjeblikke i 

vuggestuen. 

I vuggestuerne opleves det tydeligt, at coronaen har 

præget familierne og dermed mulighederne for at 

socialisere sig, og for mange børn har det være svært at 

starte i vuggestue. 

Efter sommerferien implementeres den pædagogiske 

opskrift også i dagplejen. 

Sommerferie pasning: 

Det er der fuld styr på. Der er færre børn der skal i ferie 

pasning end der plejer. Det kommer til at foregå i Neptun.  

 

Synlig rengøring: 

Der er kommet synlig rengøring i flere af husene og det 

har givet en meget positiv effekt. Der opleves bedre 

rengøring, og rengøringspersonalet er blevet en god 

tilføjelse i husene. 

 

15 min 

I Dagtilbud Torsted 
har vi tilknyttet en 

kontaktpolitikker 
Karina Aamand, som 

gerne vil deltage i et 
bestyrelsesmøde. 

Tidpunkt – hvilke emner vil være interessant at drøfte. 
Der er kommet en ny kontakt politiker til 

daginstitutionsområdet. Hun hedder Karina Aamann, og er 

valgt for Venstre. Hun vil blive inviteret til et 

bestyrelsesmøde, og vi bliver bedt om nogle emner vi 

gerne vil drøfte med hende. Der bliver forslået: 

 Minimums normeringer 

 Rekruttering af medarbejder 

 Skole placeringer / udvidelser 

 Udvikling i området 

Mødet vil først blive efter sommer, så det bliver den nye 

bestyrelse som skal beslutte det endelige oplæg. 



 

 

 

Valg af frokostordning 
juni 2022 

Hvert andet år skal der besluttes om frokostordningen i 

børnehaverne skal fortsætte. Det er i år. Valget skal 

foretages inden 30. juni 2022 Bestyrelsen skal beslutte 

om der skal afholdes infomøder, eller om der skal sendes 

information ud til forældrene. Bestyrelsen beslutter, at det 

er tilstrækkeligt, at sende information ud, hvilket ledelsen 

står for. 

 

 

Evt. Bestyrelsen er blevet, af en forælder bedt om, dens 

holdning til en privat oprettet Facebookgruppe og dens 

formål. Bestyrelsen er enige om, at vi ikke har nogen 

mening om private oprettede grupper, eller andet som 

ikke kommer officielt fra dagtilbuddet.    

 

 

 


