
 

REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 16. januar 2023 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 i Malurt 

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

(afbud) og Mads (afbud). 

Forældre (Supl.): Maria, Søs, Rebekka 

Deltagere (personale): Vivi og Charlotte 

Ledelse: Henriette & Jette 

Afsat tid Punkt Drøftelse - Beslutninger 

5 min 

Velkomst ved Karoline 

Valg af referent 

Den gode kommunikation. 

Vi har inviteret kontaktpolitikker 

Karina Aamann. 

Karina Aamann var inviteret, men var 

forhindret. Hun arbejder som jordemor og 

havde en fødsel i gang. 

Der var en del afbud fra bestyrelsen, grundet 

sygdom. 

30 min 

Gennemgang af budget og 

regnskab for 2023. 

Ny budgettildeling 2023.  

Forståelse af, hvordan er budgettet 

for dagtilbud sammensat. 

 

Ledelsen gennemgår hvordan budget er sat 

sammen, og på hvilken måde bestyrelsen 

kan påvirke, hvordan pengene bliver brugt. 

Ledelsen fortæller at man at komme ud af 

2022 med et underskud på mellem 500.000 

og 800.000 kr. Primært pga. stigende 

energipriser og inflation. Bestyrelsen 

udtrykker bekymring om hvordan de 

stigende udgifter, kommer til at påvirke 

kvaliteten i dagtilbuddet, da det ikke virker 

til at der vil blive tilført flere midler fra 

politisk side.   

 



 

20 min 

Anvendelse af ressourcer i 

forbindelse med juleferien 2022. 

Der er stadig et stort frafald af 

tilmeldte børn til pasning i forbindelse 

med julen.  

Hvordan kan vi som bestyrelse være 

medvirkende til, at tilbagemeldinger 

bliver mere retvisende? 

Drøftelse af fælles ansvarlighed  

Bilag vedhæftet.  

Bestyrelsen har modtaget en opgørelse for 

dagene før jul (21-22-23 dec.), hvor man 

kan se hvor mange børn der var tilmeldt 

pasning, og hvor mange der reelt kom. Fx 

var der tilmeldt 196 børn 23. dec, men der 

kom kun 87. Det er mange resurser, der er 

spildt på fx mad og personale, som kunne 

være brugt bedre, specielt i disse tider. 

Bestyrelsen beslutter af sende et 

forældrebrev snarest for at gøre 

opmærksom på dette, og vil følge op på det i 

fremtiden. Til næste bestyrelsesmøde tager 

ledelsen en opgørelse med for uge 7, og så 

kikker vi på om forældrebrevet har haft 

nogen effekt. Bestyrelsen kommer til at følge 

dette emne tæt i den næste tid. 

 

 20 min 

Kommunikation til forældre, når der 

evt er mange syge eller fraværende. 

Jette gennemgår Actioncard fra 

Horsens Kommune. 

Vi har været ramt sygdom blandt personalet 

i de forskellige huse, og det kan være svært 

at få bemandingen til at gå op, hvis 

halvdelen eller flere er syge. Ledelsen 

gennemgår de muligheder, de har i den 

situation. bla have lukkedage, nedsat 

åbningstid, samt opfordre til hjælp hos 

forældrene. 

Indtil videre er det lykkes med appel til 

forældre evt. at hente tidligere. Her har 

forældrene været en stor hjælp, stor ros til 

forældre. Samtidig kommer der en appel fra 

ledelsen, til at forældre husker at skrive på 

Aula, hvornår man forventer at hente 

børnene. Dette er en stor hjælp til personale 

planlægning. 

 

15 min 

Oplæg omkring pædagogisk opskrift 

for børnehaverne. 

Denne er netop blevet udarbejdet. 

Pædagogisk vejleder Mette fortalte omkring 

den kommende nye pædagogiske opskrift: 

”børn gør det bedste de kan”, som er 

udarbejdet af personalet fra de forskellige 



 

huse og skal til at tages i brug. Vi er i gang 

med procesplan for implementeringen. 

Gode tilbagemeldinger fra bestyrelsen.  

 

15 min 

Nyt fra ledelsen: 

- nyt ledelsesteam 

- pæd. Læreplaner 

- mødestruktur 

 

Siden sidst er der kommet to nye 

assisterende ledere Rie og Lisbeth startet, og 

de er kommet rigtig godt i gang.  

Interne møder planlægges om fredagen, da 

det giver mest mening i forhold til antal 

børn, og gør at mandag – torsdag kan 

planlægges med fokus på pædagogiske 

indsatser omkring børnene. 

 

 

Punkter til kommende møde 

Billeder af bestyrelsen til ophæng 

samt hjemmesiden. 

 

 

 

 


