
 

DAGSORDEN 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 24. august 2022 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Eventyrbakken 

Deltagere (forældre): Karoline, Thomas, Jes, Astrid, Marianne og Majken. 

Forældre (Supl.): Maria, Søs, Rebekka 

Deltagere (personale): Charlotte 

Ledelse: Rikke & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

15 min 
Velkomst ved Karoline 

Præsentation af bestyrelsen. 

 

15 min 

Drøftelse af Styrelsesvedtægten 

Principper for bestyrelsesarbejdet 

Tavshedspligterklæring 

Forretningsorden for Dagtilbud 

Torsted 2022 / 2023 

Ingen bemærkninger til Styrelsesvedtægten. 

Nyt i Forretningsordenen for Dagtilbud Torsted 

er, at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år 

af gangen for at sikre en kontinuitet.  

Alle bestyrelsesmedlemmer underskriver en 

tavshedspligterklæring.  

30 min 

Information fra ledelsen: 

- Pædagogisk udvikling i 

institutionerne samt dagplejen. 

-  

- Pædagogisk fredag den 7. 

oktober 2022 

 

- Sommerferiepasning 

 

- Opsamling forældremøderne 

rundt i husene i juni 2022 

- Møde mellem skole og 

dagtilbud 

Der arbejdes med de pædagogiske læreplaner i 

børnehave og vuggestue. Snart begynder 

arbejdet også i dagplejen. 

 

Pædagogisk fredag afholdes for børnehaver og 

vuggestuer. Forældre kan angive om de kan 

hjælpe med pasning på skema, der bliver 

hængt op i institutionerne.  

 

Sommerferiepasning: Blandt børnehavebørn 

sås et fremmøde på 50 % ift. angivet 

pasningsbehov. Blandt vuggestuebørn var 

fremmødet næsten 100 %.  

 

Positive tilbagemeldinger på forældremøderne 

bl.a. pga. gode oplæg, samt at der var afsat 

tid til forældresnak bagefter.   

 



 

Punkter til det kommende fællesmøde mellem 

skole og dagtilbud drøftes.  

30 min 

Gennemgang og drøftelse af 

kvalitetsaftalen for Dagtilbud Torsted 

2022-2024  

Generelt ligger Dagtilbud Torsted godt på alle 

målområderne; Læring, Trivsel og Personlig 

Mestring. Der er indgået en kvalitetsaftale 

mellem dagtilbudschefen og dagtilbudslederen 

om fortsat fokus på sproglige færdigheder, 

fastholdes af det høje niveau af børnenes 

trivsel (vurderet ud fra 

forældretilfredsundersøgelsen) samt fortsat at 

arbejde med børnenes personlige og sociale 

kompetencer.  

 15 min 

De pædagogiske læreplaner i 

Dagtilbud Torsted: 

Fælles pædagogiske opskrifter for 

henholdsvis vuggestuen / dagplejen 

samt børnehaverne. 

Grundet tidsmangel skydes punktet til næste 

møde.  

10 min 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Tirsdag den 1/11-22 kl. 17-19 i 

Østerhåb 

Mandag den 16/1-2023 kl. 17-19 i 

Malurt 

Onsdag den 8/3-2023 kl. 17-19 i 

Neptun 

Torsdag den 20/4-2023 kl. 17-19 i 

Eventyrbakken 

 

 
Evt. 

Kommende punkter til næste møde. 

 

- Trafiksikkerhed 

- Drøftelse af bestyrelsens synlighed ude 

i de enkelte institutioner.  

 

 


