
 
Eventyrhuset, Brædstrup 14-06-2022 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet 14-06-2022 

 

 

Til stede: 

Laila Lundtofte (Dagtilbudsleder) 

Hanna (Bestyrelsesformand) 

Thi (Medarbejderrepræsentant, Eventyrhuset) 

Camilla (Medarbejderrepræsentant, Tinggården) 

Maria (Medarbejderrepræsentant, Himmelblå) 

Anita (Forældrerepræsentant) 

Annette (Forældrerepræsentant) 

Gitte (Forældrerepræsentant) 

Line (Næstformand) 

 

Nicholas (Referent) 

 

 

Dagsorden:  

 Økonomi fremlægges ved Laila 

 Gennemgang af afvikling af udvidet åbningstid samt høringssvar 

 Siden sidst ved Laila / fastholdelsen af personalet 

 Institutionsforum  

 Brædstrup Spirer – hvor er vi! 

 Datoer for næste års bestyrelsesmøder 

 Evt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Økonomi fremlægges: 

 

 
 

På baggrund af den fremlagte økonomi vedtages det, at der ikke i år trykkes plakater i 

forbindelse med feriepasninger. 



 
 

Gennemgang af afvikling af udvidet åbningstid samt høringssvar 

Laila gennemgår baggrunden for forslaget for afviklingen af udvidet åbningstid.  

I Dagtilbud Brædstrup betyder det, at få børn vil blive ramt af en afvikling af den udvidede 

åbningstid.  

Horsens Kommunes regler siger, at et dagtilbud skal holde åbent i 51 timer om ugen. 

I bestyrelsen bakkes der op omkring beslutning om afviklingen af den udvidede åbningstid. 

Formanden formulerer høringssvaret fra dagtilbud Brædstrups bestyrelse. 

 

Siden sidst ved Laila / fastholdelsen af personalet 

 

Vi har et hus i vores dagtilbud, hvor 4 personaler er rejst gennem det sidste ½ år, dette 

debatteres på mødet. Vi taler om hvad vi kan gøre ift. fastholdesen. Udfordring er ikke bare i 

vores dagtilbud, men en generel udfordring for alle dagtilbud. Der er stor konkurrence, da 

efterspørgslen på uddannet personale er meget stor, er udskiftning af personaler også høj.   

Der diskuteres flere forskellige muligheder for at tiltrække og fastholde personale gennem 

sociale medier. Herunder markere jubilæer, fester, traditioner, hvad laves der i køkkenet, 

mm. Der diskuteres hvorledes bestyrelsens forældre kan fortælle den gode historie om 

dagtilbuddet gennem Brædstrup avisen.  

I dagtilbud Brædstrup ligger vi stor vægt på medindflydelse og medinddragelse blandt 

personalet, med håb om at det skaber større forståelse trivsel og mening blandt 

medarbejderne i den daglige drift. 

Institutionsforum 

Der afholdes institutionsforum for formand og næstformand den 26/10 2022. 

 

Brædstrup Spirer – hvor er vi! 

Hanna har gennem længere tid forsøgt at få fat på tovholderen på projektet, men uden held. 

Der har været korrespondance omkring træffetider, som ikke har kunnet forenes.  

 

Projektet har ikke fået tildelt de forventede fonde endnu, og kan derfor først startes op 

foråret (marts-april) 2023. Midlerne er søgt, men er ikke gået igennem endnu. 

 

Datoer for næste års bestyrelsesmøder 

Der aftales følgende datoer for det kommende års bestyrelsesmøder: 

Mandag den 12/9 2023 

Tirsdag den 15/11 2023 

Torsdag den 19/1 2023 

Torsdag den 26/4 2023 



 
 

Alle bestyrelsesmøder afholdes i Eventyrhuset fra klokken 17–19. 

 

Generalforsamling afholdes torsdag den 1/6 2023. 

 

Det aftales, at afbud gives så snart man er klar over dem til bestyrelsesformanden, og gives 

ikke på dagen. Dette så der eventuelt kan findes nye datoer til afholdelse.  

Evt. 

 

- Retningslinjer vedr. kaffe for personalet: 

Der må drikkes én kop kaffe klokken 8:30 i forbindelse med formiddagsmaden, ellers 

drikkes kaffe i pausen. 

 

 

- Markedsdag 

Markedsdagen oplevedes ikke som sammenstemt med skolen af forældre og 

medarbejdere. Der ønskes frem over en mere tydelig plan for opdelingen af 

opgaverne mellem dagtilbuddet og skolen inden dagen. Bestyrelsesmødet i april 

næste år, sættes Markedsdagen på dagsorden, til planlægning af dagen.  

 

Referent 

Assisterende leder 

Nicholas Bennike 


