
Referat af Bestyrelsesmøde den 20. marts 

2018 

Sted: Sorring 

Klokken. 19.00-21.00 

Afbud fra Sune, Karin, 2xMarianne og Trine. Referent: Mette 

Dagsorden: 

01: Godkendelse af referat 

Godkendt 

02: Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 03: Information fra de forskellige huse 19.00-19.15 

Fælles for alle 

- Trivselsvurderingerne er ved at være færdiggjort for anden gang. Det er gået 

mere smidigt end første gang. Nogle af de ting, der tidligere i processen har 

givet benspænd (logistik omkring psykolog, tale/høre-konsulent), er blevet 

optimeret. 

- Der er generelt faldende børnetal for alle fire børnehuse. Det kommer til at få 

betydning, men hvilken er på nuværende tidspunkt ikke klart. 

Gjern 

- Byggeriet mangler de sidste detaljer. Forhåbentlig færdiggøres alt i løbet af 

foråret. 

- Den nye private børnehave influerer lidt på børnetallet. 

Resenbro 

- Byggeriet er stadig ikke færdiggjort. Den nye bygning er taget i brug, og 

renovering af den gamle bygning er påbegyndt. 



- Der er ansat ny køkkendame pr. 1/5 2018 – indtil da laver Kirsten i Sorring mad 

til både Sorring og Resenbro. 

Voel 

- Man har pr. 1/3 åbnet en stue mere pga. stigende børnetal henover foråret. 

Primært til aktiviteter om formiddagen. Det fungerer godt og giver ro i 

hverdagen for de 3-4-årige børn. 

Sorring 

- Der er lavet ny struktur i vuggestuen. Det fungerer rigtig god og har medvirket 

til mere nærvær og en oplevelse af at have mere pædagogisk tid til børnene. 

04: Fælles feriepasning 19.15-19.30 

• Beslutning og udvikling for 2018 

• Drøftelse og beslutning for hvad vi gør i 2019 

- Fra bestyrelsens side støtter vi fremadrettet op om den fælles feriepasning – 

vi anser det ikke for barnets tarv at skulle passes flere forskellige steder i 

løbet af en ferie, og derudover er der en risiko for at få brugt 

uforholdsmæssig mange økonomiske ressourcer, hvis flere børnehuse skal 

holde åbent som alternativer til det fælles feriepasningssted. 

- Punktet tages op en gang årligt på bestyrelsesniveau. 

- Oversigt over den fælles feriepasning: 

o Skoleåret 18/19 Grauballe 

o Skoleåret 19/20 Gjern 

o Skoleåret 21/21 Sorring 

o Skoleåret 21/22 Grauballe  

05: Kostvalg 2018 19.30-19.45 

• Læs kostpolitik på hjemmesiden 

• Udvalg vælges til at arbejde med vores kostpolitik 

- I Resenbro, Gjern og Voel har lederne overhalet bestyrelsen indenom og 

afholdt valg omkring kostordningen. I alle tre børnehuse er der ønske om at 

fortsætte kostordningen. Bestyrelsen giver Bente lov til at lave samme nummer 

i Sorring. 



- Nogle forældre stiller spørgsmålstegn ved, om børnene får mad nok; nogle om 

der er frugt nok om eftermiddagen; nogle synes, at børnene får for meget 

sukker. 

- Udvalg: Mette løber kostpolitikken over, så den ajourføres med fødselsdags-

folderen mv. Politikken godkendes på næste bestyrelsesmøde. 

- Tilføjelse til politikken:  

o ”Institutionen er kun forpligtet på at servere frokostmåltidet” – og 

noget om kulturen omkring morgenmaden, herunder sluttidspunkt for 

måltidet. 

o Havregryn og rug-/havrefras. Derudover havregrød eller lignende i de 

huse, hvor der er vuggestue. 

06: Kommunikation/information 19.45-20.30 

• Hvad fungerer godt i den måde, vi informerer på i dag? 

- Gode collager i børnehaven i Sorring, den fysiske månedsplan i Voel (bliver 

fremadrettet gemt som pdf-fil eller lignende på daycare, så den også kan tilgås 

elektronisk), nyhedsbreve + dag til dag nyheder på daycare, information, når 

der starter et nyt barn på stuen, årsplan på daycare, der giver mulighed for at 

være i god tid med planlægning, den mundtlige samtale mellem forældre og 

pædagoger. 

• Hvor informeres der, så det giver mening? 

- Alle relevante informationer skal lægges på daycare. Derudover kan der bruges 

tavler mv. efter behov og ønske.  

• Hvad informeres der om? 

- Et ønske om, at de vigtigste ting skrives først i nyhedsbreve mv. 

- Det er relevant at få ”luget ud” på hjemmeside og i daycare, så ikke-relevant 

information fjernes. 

- De daglige ledere i husene har fokus på at komme i medierne for at gøre 

opmærksom på os selv. Links til artikler mv. lægges på hjemmesiden. 

07: Synliggørelse af bestyrelsen 20.30-20.50 

• Hvad er der sket 😊 

- Der er blevet hængt billeder op af bestyrelsesmedlemmerne i alle huse på nær 

i Resenbro. 



08: Evt.  

- Indkøb af legetøj 

o Lotte undersøger legetøjet fra motorikklubben, om det kan indkøbes.  

- Konflikt 

o Vi venter i spænding og ser, hvad strejke- og lockoutvarsel fra hhv. 4. og 

10. april udmønter sig i… 

Mange hilsner 

Rikke og Bente 


