
 

Referat af bestyrelsesmøde den 30.10. 2019 

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: 

Annelene, Birgitte, Naja, Annie, Manal, Charlotte, Birgitte, Mary, Yazgül, Helge, Nadia 

 

Fraværende 

Betina, Carina, Camilla 

 

Referat: 

Ad 1:  

Intet referat 

 

Ad 2: 

− Der har været dialogmøde vedr. fremtidigt skoletilbud i Gellerup. Annelene og Birgitte, Charlotte og 

Lene S deltog. Det er endnu ikke afgjort hvor den nye skole skal ligge, men flere placeringer er i spil. I 

indstillingen står der at den nye skole skal/kan ligge i forbindelse med dagtilbud. 

 

Ad 3: 

Intet referat. 

 



 

Ad 4: 

Intet referat. 

 

Ad 5: 

Annelene er valgt til formand 

Birgitte er valgt til næstformand 

 

Budgetudvalg: 

Helge, Birgitte, Manal, Charlotte, (Betina) 

 

Ad 6: 

Medarbejdere med stemmeret: 

Mary, Yazgül 

 

Ad 7: 

Bud på temaer til kommende møder: 

− Forældreforedrag vedr. børns seksualitet 

− Sidste møde inden sommer – styrket læreplan. Alle forældre 

− Tema om forældresamarbejdet ml. hjem og dagtilbud 

− Forventning fra vuggestue til børnehave. Retningslinje for overgang + overgange til skole. Byrådets 

retningslinje. Opsamling/erfaringer med ny struktur i afdelingerne – mellemgruppe organisering 

− Nyt fra helhedsplan (Trine Kyed) Fusionsskolen, hvor er vi henne – evt efter sommerferie 2020 

− Rummelighed/tolerance blandt børnene. Plads til andre, inklusion af børn med særlige behov – 

forældre perspektiv. Forældres del og ansvar for at opbygge robusthed og rummelighed. Dette set i 

lyset af erfaringerne med gode venner/sprog ugen. 

Datoer for fremtidige møder: 

− D.13/1 

− D.3/3 

− D.29/4 

− D.18/6 

− D.24/8 

Til næste møde er temaerne sat ind i årshjul, og forældreforedrag er på dagsorden. 

 



 

 

Ad 8: 

Stranden 

Tavle på stuerne som overblik for forældrene, ugeplan. Snakken om tøj/overtøj der passer til årstiden i 

forældreråd. 

 

Engen 

På personalemøder har medarbejderne evalueret morgenerne i afdelingen. 

 

Bækken 

Optaget af Halloween, fortsat gode venner uge, med handleplan for gode relationer. 

 

Skoven 

Holdt sommerfest. Har været til forældremøde for en gruppe drenge i børnehaven. Har fået tarzanbane på 

legepladsen. 

 

Viben 

Vil fortsætte grim sprog uge, har været i Randers Regnskov, stor succes. Halloween fest, årshjul for 

forældrerådets aktiviteter. Omstrukturering til mellemgruppe går godt. 

 

Unimukken 

Sommerfest slut august. En del udskiftning i personalegruppen. 

Dagplejen 

Intet nyt da Mary måtte gå før ���� 


