
 

Referat: Bestyrelsesmøde Dagtilbud Solstrålen, Hatting 
 
Dato: 02.11.22 
Tid: 19.00 – 21.00 
 
Tilstede: Louise, Bettina, Margit, Lisbeth, Pernille, Helle 

Afbud: Casper 

Referent: Katrine 

 
Dagsorden: 

1. Siden sidst – opdatering fra huset v. Lisbeth (10) 
Lisbeth orienterer om en nyansættelse af pædagog – information følger på Aula. 
 

2. Endelige principper for det pædagogiske arbejde (20) 
Videre arbejde fra sidste møde. Det vedtagede princip er: 
Den pædagogiske praksis skal tilrettelægges således at den understøtter det enkelte barns og 
børnegruppens videre udvikling. 

 
3. Feriepasning 2023 (20) 

Drøftelse af organisering og samarbejde med Torsted: 
Sommerferielukket i ugerne 28-29-30 
Placering af juleferien 2023: 23/12-2/1 – lukket begge dage inklusiv 
Grundlovsdag + fredag efter Kristi himmelfartsdag 
Placering af ferieuger for 2023 – 2024: sommerferien, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, juleferien. 

 
Placering af sommerferien: 
Sommerferie 28-29-30 (2023) 
28-29-30 (2024). 

 
Placering af juleferien: 
23/12 2023 – 2/1 2024 (incl) 
21/12 2024 – 1/1-2025 (incl) 

 
Placering af fredag ef. Kristi himmelfartsdag: 
Fredag den 19/5-2023 
Fredag den 10/5-2024 

 
 

Ferieplacering aftales mellem dagtilbud Torsted og Hatting. 

 
OBS: På bagrund af tilmelding til efterårsferien, hvor 88 var tilmeldt men kun 46 
mødte op, er det vedtaget at der som udgangspunkt lægges op til at børnene holder 
fri – og hvis der er brug for pasning skal man tage kontakt til Inge. 

 



 

4. Fællesmøde med Torsted og Østerhåb skole (15) 
Østerhåb skole har foreslået at man flytter før-skoledelen tilbage til at foregå i 
børnehaven, fordi der er lokalemangel på skolen. Det forelås at sætte et temamøde 
op, hvor vi kan diskutere før-skoleordningen. Lisbeth tager kontakt. 
 

5. Pædagogisk kvarter (15) 
v. Bettina og Margit 
Team-samarbejde er et stort tema lige nu, og at få styrket samarbejdet både i og 
imellem teams. Der arbejdes med Fri for Mobberi, og med at være opmærksom på 
blomster- og kaktussprog. Der arbejdes med skemalægning af aktiviteter, og for 
hvornår der fx er store/små grupper – i det omfang det er muligt. 
Årgangsdage er blevet taget op igen efter corona, men gøres nu i teams i stedet for 
hele huset. Det er gået rigtig godt med første gang, som netop er afholdt, og det vil 
fra nu af blive afholdt hver onsdag. Det vurderes også, at det er en mere overskuelig 
gruppe, både for børn og voksne, og i forhold til logisisk, lokaler osv. 
 

6. Orientering om tilsyn (10) 
v. Lisbeth. Fra 2023 (ny lovgivning) kommer der årligt tilsyn i alle dagtilbud og 
institutioner. Det er noget der som udgangspunkt vil ske en gang årligt i alle huse. 
Der arbejdes stadig på formen, som ikke er helt på plads endnu. Mere info følger. 
Temaer, der vil være i fokus: Fysiske læringsmiljøer, relationer, hverdagsrutiner, 
fællesskabet. 

7. Institutionsforum (10) 
Pointer fra mødet på kommunen 26/10 
Svært at finde personale er et generelt emne i kommunen. Særligt er der mangel på 
kvalificerede medarbejdere, hvilket også kan være med til at skubbe til, om andre 
søger videre.  
Det drøftes, hvordan man kan ”tale faget op”, og hvordan man kan få fortalt om 
børnehaven som arbejdsplads, og gøre den mere attraktiv for de 
pædagogstuderende – allerede mens de er på VIA, fx. 
 

8. Dyreudvalget (10) 
Idéer viderebragt fra udvalget vdr. aflevering/opsamling af nøgle til hus+skure, da der 
har været en del bøvl med overlevering af nøgler det sidste stykke tid. 
 
Nyt tiltag: 
Det er vedtaget, at der indkøbes en nøgleboks til at sætte op udenfor lågen, hvor 
man kan sætte kode på, som så kommunikeres ud til forældre. Mere info følger på 
Aula og i Facebook-gruppen. 

 
9. Øvrigt (10) 

a Aktivitetsudvalget 
b Fotografering i huset – 8/11 + 12/11 
c Status, spirevippen 



 

d Minimumsnormeringer 
 
 
Næste møde er den 25. januar. 
Punkter til næste møde: 
 

- Fødselsdagspolitikken: 
o Vi skal have omformuleret den måde som det nævnes, at man ikke som forælder 

behøver at tage noget med – for egentlig frabedes det at man tager noget med, så 
det er ens for alle. 

- Temaer fra institutionsforum, som vi kan arbejde videre med 
- Effektivisering på dagtilbudsområdet – noget vi skal vide? 


