
 

Bestyrelsesmøde Dagtilbud Hatting 

Dato: 20.06.22 

Tid: 19.00 – 21.00 

Sted: Solstrålen 

 

Tilstede: Katrine, Pernille, Casper, Louise, Helle, Margit, Bettina, Lisbeth 

Inviterede: Michelle 

 

Afbud: Rikke,  

 

Referent: Katrine 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af vedtæger og forretningsorden 

Udsendt som bilag før mødet – vi ser på dem igen, hvis nogen har 

spørgsmål eller kommentarer til dem. 

 

2. Høring vedr forslag om afskaffelse af udvidet åbningstid i 

kommunale daginstitutioner 

Bilag udsendt før mødet 

 

Stikord fra diskussion: 

 

Hatting ligger i oplandet – pendlere med behov for tid til transport, hvilket 

gør det besværligt hvis der trækkes tid fra morgen/eftermiddag. 

Der afleveres en del børn før halv 7 / hentes efter 16.15, som ellers vil 

skulle finde andre muligheder. 

Kombinationstilbud virker som en besværlig måde at skulle dække 

pasningsbehov, og som mange nok ikke vil gøre brug af. 

 

Minimumsnormeringer bliver spist af underskud i kassen – sidst kunne de 

ikke mærkes i budgettet. 

 

37 ud af 48 huse bruger pt udvidet åbningstid – der er tydeligvis behov 

for at gøre brug af de ekstra minutter i hver ende. 

 

3. Fastlæggelse af møderække 

Faste dag er onsdag, med tidspunkt 19.00 – 21.00 



 

 

7/9 kl.19.00 - bestyrelsesmøde 

26/10 – institutionsforum deltagelse af formand og næstformand 

2/11 kl. 19.00 – bestyrelsesmøde 

25/1 kl. 19.00 – bestyrelsesmøde 

26/4 kl. 19.00 – bestyrelsesmøde 

 

Forældremøde 2023: onsdag d. 14 juni.  

 

Pædagogisk dag: 2. september 2022 fra kl. 12.00 

3 vil kunne blive tilbage på stuerne, så det er muligvis nok med en 

enkelt eller to ekstra voksne. 

 

 

4. Drøftelse af frugtordning for børnehavegrupperne 

Orientering omkring frugtordning v. Dagnæs og Bankager, som blev 

nævnt på forældremødet 13.06.22. v. Lisbeth 

 

Lisbeth får at vide af Dagnæs og Bankager, at det er et beløb som 

er blevet prioriteret uden om madordningen men som en del af det 

samlede budget (for en to-årsperiode prøver de det af). 

For nu parkerer vi den idé med at ændre på frugtordningen,  

 

Næste skridt: 

Der laves en plakat som kan hænges op ved skærmene 

 

Hvad er frugt? (rød, orange, grøn frugttrekant) 

Frugt 

Grøntsager 

Nødder 

*søde sager er ikke en del... tag teksten fra måltidspolitikken. 

Er heller ikke en del: 

Tørret frugt, kiks, yoghurt, muslibar, rosiner,  

 

 

 

 

 



 

5. Punkter til kommende møder 

Punkter fra seneste referat april 2022 

a) Madordning – Pia inviteres med 

b) Minimumsnomeringer  

c) Overgang til skole  

d) Evaluering nuværende VS Storbørn gruppe  

e) Forældre kvarter  

f) Oversigt over time fordeling  

g) Status Spirevip  

h) Corona læring, rutiner og tiltag  

i) Blå futter 

j) Bæredygtighed 

 

 

Idéer til aktiviteter: 

 Besøg af jæger el lign. i huset, som kan vise frem for børnene 

 Ture ud af huset, fx. til et landbrug 

  


