
 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 10.10.2018 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidst 

2. evt. 

3. Orientering om bestyrelsesarbejdet, herunder forretningsorden 

4. Underskrivning af tavshedserklæringer 

5. Konstituering – valg af formand, næstformand, evt. nedsættelse af udvalg (budget, ad hoc udvalg) 

6. Konstituering af medarbejderrepræsentanter 

7. Fremtidige møder – temaer det kommende år 

8. Nyt fra afdelingerne 

 

Referent: 

Lene Syberg 

 

Til stede: 

Birgitte – mor Skoven, Anne-lene – mor Unimukken, Hanan – mor Viben, Anni Engen, Mary dagplejen, Yazgul 

Viben, Lene S 

 

Referat: 

 

Ad 1:  

Gennemgang af referat sidst. 

Vedr. børnenes sprog – der er stadig meget grimt sprog. 

 

Ad 2: 

− Præsentation 

− Ønske om at der engang kunne være et forældreforedrag om brug af iPads til børn og konsekvenser af 

for meget brug. Det kunne også være et tema til kommende bestyrelsesmøde 

− Vedrørende lokalplanshøring på arealet op til væksthusets og Hus 1´legeplads. Lene afsøger om der er 

nyt 

− Nyt fra helhedsplan Gellerup 



 

− Drøftelse af at vi i Dagtilbuddet vil ha ny praksis ift. at ringe anviste forældre op ved tilbudt plads 

 

Ad 3: 

Intet referat. 

 

Ad 4: 

Intet referat. 

 

Ad 5: 

Genvalg af Annelene som formand, Birgitte er valgt til næstformand. 

 

Ad 6: 

Sker ved fælles p. møde til november. 

 

Ad 7: 

Kommende bestyrelsesmøder: 

10/12 kl.17-19.30 

29/1 

10/4 

12/6 

Emner til kommende bestyrelsesmøder: 

− Kostpolitik 

− Børns sprog, bevidsthed om sprogbrug, brug af grimme ord. Hvad kan vi gøre i dagtilbuddet + hvad kan 

gøres derhjemme ift. at ændre kultur for brug af grimme ord og hård tone 

− Børns brug af iPads og IT i det hele taget. Både i dagtilbud og derhjemme – anbefalinger + drøftelse af 

mulige konsekvenser ved for meget brug af iPads. Læring, tidsfordriv eller pasning? 

− Principper for den gode overgang. Både fra hjem til dagtilbud + fra vuggestue til børnehave + til skole 

− Hvordan kan flere forældre inddrages i forældreråd og bestyrelsesarbejdet 

 

Ad 8: 

Intet referat. 


