
 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 8. september 2020 

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 (Skoven), Gadia (Stranden), Marianne (Stranden), Sharon (Unimukken), Annie (Engen), Charlotte 

(Bækken), Yazgül (Viben), Shukri (Viben), Mary (Dagplejen), Valentina (Dagplejen) 

 

Fraværende 

Annelene syg 

 

Referat: 

Ad 1: 

 

Ad 2: 

− Sommerferiefællespasning næste år uge 28-29, da skolernes sommerferie er rykket frem i 2021 

− Sikre rettidig og koordineret kommunikation når der er/har været Coronatilfælde i afdelingerne 

− Der er stadig Corona forholdsregler i organisering i afdelingerne. Det handler om afstand, hygiejne, 

afvaskning af legetøj, og at grupperne ikke blandes 

Ad 3: 

Orientering om valg til bestyrelse + forældreråd i en Covid-19 tid, hvilket har været udfordret, da forældrene 

ikke måtte komme ind i afdelingerne. 



 

Beslutning om at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder + have taleret. Bestyrelsesmøderne er som 

udgangspunkt åbne møder. 

Lene Syberg er referent til møderne. 

Forretningsorden godkendt. 

 

Ad 4: 

 

Ad 5: 

Formand:   Annelene er genvalgt som formand. 

Næstformand:  Birgitte er genvalgt som næstformand. 

Økonomiudvalg:  Birgitte, Marianne og evt. Annelene – mødet kan evt. holdes på teams 

 

Ad 6: 

Orientering om medarbejderrepræsentanter med stemmeret vælges på fælles personalemøde – der skal 

vælges 3. 

 

Ad 7: 

Datoer for fremtidige møder: 

− D.12/11-2020 kl.17-19.30 

Styrket læreplan, forældresamarbejde. 

Planlægning af forældreforedrag februar vedr. børns seksualitet. 

− D.12/1-2021 kl.17-19.30 

Hvornår er man dansker, udseende, sprog, identitet fra begge kulturer. At give børnene de bedste 

forudsætninger for at skabe sig en kulturel identitet i 2 verdener. Hvad tænker forældre ift. børnenes 

identitet forståelse. 

− D.22/3-2021 kl.17-19.30 – tema ikke valgt endnu 

Præsentation af den pædagogiske læreplan -> reflektionsspørgsmål fra skabelon arbejdet. 

− D.7/6-2021 kl.17-19.30 

Helle Mønster, skoleleder Ellehøjskolen inviteres til oplæg for alle forældre, om den nye skole 29.10 kl 

16.30 

 

Ad 8:  Punktet blev ikke nået 


