
Bestyrelsesmøde den 15. januar i Gjern Børnehus 

Referat: 

02: Ok. Fremadrettet tilsendes referaterne til alle mødedeltagere.  

03: Ok 

04: Gennemgang af bestyrelsens værdier. 

Nedenstående er tilføjelser til bestyrelsens værdier, som ligger på hjemmesiden.  

Sammenhæng: 

I år skal der sættes fokus på kostpolitikken, da der skal stemmes om dette til 

foråret. 

Det er problematisk, at dagsordenen til dialogmøderne udsendes i sidste øjeblik inden 

møderne. Det besluttes, at Bente Eleonora Maigaard Randløv rundsender en mail til 

bestyrelsesmedlemmerne, så snart hun modtager dagsordenen, så vi har mulighed for 

at give kommentarer og synspunkter videre til dem, som deltager i disse møder.  

Dynamik: 

Det er vigtigt, at der er plads til nytænkning fra både forældre og ansatte – alle 

ideer er velkomne. 

Kvalitet: 

Hvordan fremmer vi i bestyrelsen forældreengagementet, og hvordan bliver vi mere 

synlig som bestyrelse? Det besluttes, at vi skal arbejde med dette punkt. Måske det 

er muligt at profilere forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer mere, end vi gør i dag. 

Det er ledelsens ansvar, at de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer bliver 

synliggjort i de forskellige børnehuse. Det er op til det enkelte hus, hvorledes dette 

gøres.  

Ledelsen skal have fokus på, at referat af bestyrelsesmøderne ligger på både 

dayCare og hjemmesiden. Der er enighed om, at det optimale er, at man får en  

advisering, når et nyt referat ligger på dayCare. Betina undersøger dette. 



 

Dialog: 

Ingen kommentarer. 

05: Trivsel på tværs.  

Der har været flere udfordringer blandt andet i fht. logistik, it og tid. Især 

manglende psykologtimer har forsinket processen. Alle børn er vurderet, og der er 

taget kontakt til forældre, der hvor der skal tages yderligere aktion.  

06: Fælles feriepasning 

De forældre, som var mødt op til mødet havde ingen problemer med den nuværende 

ordning. Der bliver rundsendt en opsamling med eventuelle tiltag – evt. at man i uge 

28, har åbent i flere børnehuse. 

Det drøftes, hvordan man får forældrene til at tilmelde sig den feriepasning, som de 

faktisk har behov for. Det er erfaringen, at der langt fra møder de børn op, som der 

er behov for.  

Det besluttes, at Bente Eleonora Maigaard Randløv udsender en skrivelse, der 

informerer om konsekvenserne af den skæve normering. Dette gør vi opmærksomme 

på i velkomstbreve til feriebørn. 

07: Evt. 

Marianne Graversen står som Marianne Hansen på hjemmesiden. Bente Eleonora 

Maigaard Randløv tilretter. 

Rikke er forhindret i at deltage i dialogmøde d. 24. april. Marianne (næstformand) 

deltager og Mette deltager, hvis indkaldelsen både indbefatter formand samt 

næstformand. Mødet er flyttet til ny dato, som vi ikke ved endnu. 

Vi skal blive bedre til at sætte et mål fra møde til møde – og det må gerne være et 

lavpraktisk mål. 

Emner til fremtidige fokuspunkter: Kommunikation og frivillighedskultur. 



Bestyrelsen beslutter, at fokus til næste møde sættes på kommunikation og 

information – Forslag til information: herunder information om nystartede børn. 

Mette understreger, at der på næste mødes dagsorden noteres nogle fokusområder 

eller spørgsmål inden for emnet, så man kan forberede sig inden mødet. Bente tager 

aktion. 

Vi skal fra hvert hus til næste gang fremlægge, hvad der fungerer godt i fht. 

kommunikation og hvad vi kunne tænke os, der kunne blive bedre.  

Kig evt på andre hjemmesider for at blive inspireret. 

Referant: Karin 

 

 


