
Referat  fra : 

 

Bestyrelsesmøde 26. august 2019 

 

Kl. 17.30 – 20.00  

bemærk ændret tidspunkt 

 

 

Til stede: Jill, Vicky, Karin, Kenneth, Mette, Jacob, Sussanne, Leon og Lone. 

Afbud: Anders F., Anders H. og Jesper. 

Dagsorden Uddybning 

1. Velkommen  Underskrift af tavshedserklæringer, + andet formalia  

2. Godkendelse af dagsorden 

beslutningspunkt 

Godkendt. 

3. Godkendelse af referat 

beslutningspunkt 

Godkendt. 

 

4. Nyt fra institutionen 

 

orientering 

Der er startet en forandringsproces i kommunen. Man vil 

mindske ledelseslagene og skabe mere handlekraft og 

ansvar ude i virksomhederne. Det er en udviklingsproces 

med stor inddragelse af medarbejderne i organisationen.  

Der vil helt sikkert være tiltag der kommer til at påvirke 

Institutionerne/virksomhederne i kommunen. Det er dog 

uvist hvilke forandringer det bliver. 

Mere information om det ved næste møde. 

 

Høring omkring børn og ungepolitik udskudt 

 

Legeplads – sikre legepladsen, konsulent på besøg for at 

vejlede os i hvad vi kan gøre for at sikre rutschebanen – Vi 

har pt. Sat 15.000 kroner af til at lave en sikkerhedskant 

på rutschebanen, som konsulenten anbefalede os som 

løsning. 

Vi ønsker os noget nyt på sigt i stedet for det eksisterende 

legestativ. 

Vi har ikke penge at købe for pt. Heraf havde vi en dialog 

om evt. at bestyrelsen kan søge nogle fonde om penge.  

 

Ordinært pædagogisk tilsyn i hele inst.i oktober. 

Til evaluerings mødet deltager Jacob som bestyrelses 

formand.  

 

Økonomi: Vi kommer på nuværende tidspunkt ud med et 

lille overskud på ca. 4589,00 kroner. 

Forbrugsrapport/budget blev omdelt og gennemgået. 

 

5. Orientering fra formanden 

- herunder dialog om politikker 

 

Orienteringspunkt/beslutningspunkt 

Jacob fortalte fra dialog mødet hvorJacob og Leon deltog. 

Det var et rigtigt godt møde. 

Jacob sender vedtægter + materiale fra høringsmødet til 

alle i bestyrelsen. 

Jacob har skrevet til vej og park omkring trafikken ved 

børnehaven. Fik bevilliget trafik måling 1 uge. 

1021 biler kørte igennem med en hastighed på 42 km i 

timen. 

85 %kørte med 60 km i timen. 

Jacob, Leon og Pia fra vej og park holder møde omkring det 

d. 26 september. 



Dagsorden Uddybning 

Ønske om et fast punkt på dagsorden, at vi får skrevet 

nogle principper ned og opfølgning på dem der er. 

Eks: økonomi politik, kost politik, børnehaven/ forældre 

samarbejde, legetøjspolitik. 

På næste møde finder vi ud af hvad det vi skal arbejde 

med- hvad er det vi har og hvordan. 

På næste møde – dialog/kick start, kostpolitik og 

legetøjspolitik. 

6. Evaluering af sommerfest 

 

beslutningspunkt 

Kassebeholdningen hører vi om på næste møde, da Anders 

som er kasserer ikke var her i dag. 

Informationen om hvor der kunne købes lodder, manglede 

den skal være mere tydelig. 

Rigtig godt med kun en farve lodder. 

Det var godt for valget at børnene var indenfor, men det 

var alt for lang vente tid for børnene. Vi må prøve at finde 

en anden måde at gøre det på. 

Forslag: kunne man have en ung pige eller flere til at stå i 

boden, så forældrene var ”frikøbte” til at hygge med deres 

børn? 

Vi tager det op igen på næste møde. 

Der var kager nok i år. 

Gode aktiviteter. 

Der var nok gaver i fiske dammen. 

Succes med ansigts maling, kunne godt have brugt flere 

voksne til at male. 

Det var en hyggelig sommerfest. 

 

 

 

 

7. Forældremøde(r)  

 

- beslutningspunkt 

 

Vi har besluttet at holde forældremøderne stuevis i år.  

Der skal deltage formand eller næstformand + en fra 

ledelsen til alle forældre møderne. 

God ide at lave pr. for møderne inden.   

 

8. Brugerundersøgelse 

 

Dialogpunkt/beslutningspunkt 

Der var super god tilslutning til brugerundersøgelsen fra 

forældrene. 

Måden at motivere til at deltage har tilsyneladende haft en 

effekt. 

 

Vi havde dialog om brugerundersøgelsens tilbagemeldinger. 

 

Der var mange detaljer både i forhold til det positive og det 

forældrene synes vi skal udvikle på. Personalet har nærlæst 

svarene og der er rigtig meget feedback at forholde sig til. 

Det er et rigtig godt arbejdsredskab for personalegruppen. 

 

Overordnet set er der rigtig mange der er tilfredse, og en 

rigtig stor del af forældrene oplever at deres barn trives i 

Mariehønen. 

 

Der var også en del tilbagemeldinger på, at 

kommunikationen fra personalet til forældrene på flere 

forskellige planer ikke er helt tilfredsstillende. 

 



Dagsorden Uddybning 

Derfor har vi valgt at ”kommunikation med forældrene” 

skal være vores primære udviklingspunkt den kommende 

tid. 

 

Bestyrelsen inddrages som sparringspanel i forhold til at 

forstå feedbacken mere nuanceret, men også i forhold til 

ideer til nye tiltag. 

 

 

 

  

Evt.  Lone tager billeder af bestyrelses rep. 

 

 

Referat af Lone 


