
 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet 27-09-2022 

 

 

Til stede: 

Laila Lundtofte (Dagtilbudsleder) 

Line (Næstformand) 

Thi (Medarbejderrepræsentant, Eventyrhuset) 

Camilla (Medarbejderrepræsentant, Tinggården) 

Maria (Medarbejderrepræsentant, Himmelblå) 

Anita (Forældrerepræsentant) 

Gitte (Forældrerepræsentant) 

Annette (Forældrerepræsentant og dagens referent) 

Fravær: Hanna (Formand og forældrerepræsentant) 

 

Dagsorden: 
 

 Kvalitetssikring vedr. håndhygiejne i dagtilbud Brædstrup (Anita) 

 Økonomi fremlægges ved Laila 

 Åbning af ny vuggestuegruppe i Eventyrhuset  

 Ansættelse af dagplejere i vores distrikt 

 Skolestart hhv. 1. maj / 1. august  

 Evt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Kvalitetssikring vedr. håndhygiejne i dagtilbud Brædstrup (Anita) 
 

Anita vil gerne høre, hvordan vi vil sikre en god og fremadrettet håndhygiejne i alle 

institutioner. Tidligere har der været sendt et skriv ud til alle forældre. Det besluttes, at Laila 

sender det tidligere skriv ud igen på Aula, og alle institutioner mindes om at påminde 

forældre og især nye forældre om god håndhygiejne.  

 Økonomi fremlægges ved Laila 

Laila fortæller, at hun bruger penge på udbygningen og ny ansættelser til den nye 

vuggestuegruppe.   

 

Ny assisterende leder: 

Efter 2 samtalerunde er der ansat en ny assisterende leder pr. 1. nov. Julie Haaning Odgaard 

Julie har 2 års ledererfaring, og har en kandidat i pædagogisk psykologi. Vedr. køkkenets 

økonomi får de det til at løbe rundt ved at købe de varer som er på tilbud, det sikrer vores 

øko. tal og madens kvalitet bibeholdes.  

 

 Åbning af ny vuggestuegruppe i Eventyrhuset  
 

Det øgede børnetal i Dagtilbud Brædstrup, samt det faktum at vi ikke får henvendelser fra 

ansøgere til dagplejerstillingen, gør vi skal udvide vuggestue kapaciteten i Eventyrhuset så vi 



 
får tre vuggestuegrupper. Udvidelsen kræver udbygning af krybberummet, som er i gang, 

samt indkøb af barnevogne, ny ansættelser og diverse.  

 

 Ansættelse af dagplejere i vores distrikt 
 

Vi har fået trykt plakater til at hænge op lokalt, vedr. stillingen som dagplejer i Brædstrup 

med håb om at vi kan få en ansat til dagplejen. Plakaten er også delt på de sociale medier.  

 

 Skolestart hhv. 1. maj / 1. august  
 

Skolelederen og dagtilbudslederen har drøftet skolestart. Vi har et fælles bestyrelsesmøde 

med skolen d. 24. november hvor vi vil drøfte fordele og ulemperne ved hhv. skolestart 1. 

maj eller 1. august. Vi har evalueret opstarten 1. maj indeværende år, og vil tage den 

evaluering med til det fælles møde i november.  

Der er fælles bestyrelsesmøde d. 24.11.22. fra kl. 17 til 19.00.  

 

Vores bestyrelse vil have input til fordele og ulemper sammen med skolens input til debat d. 

24. november. Laila vil gerne modtage emner fra bestyrelsen til den gode overgange inden d. 

11. november, de medtages i det samlede oplæg.  

 

 Evt. 
 

Vi vil gerne have flere forældrerepræsentanter i bestyrelsen – så hvis nogen kender nogle 

forældre som kunne være interesseret, vil vi meget gerne vide det. Lige pt. mangler vi en 

repræsentant for dagplejen, og en fra vuggestuen.  Dette må vi alle gerne undersøge om 

nogle kunne være interesseret i.  

 

D. 26.10.22. er der informationsforum hvor næstformand Line deltager.  

 

Referent 

Annette  

 


