
Referat bestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016 
Mødet afholdes i Vuggestuen Kornbakken, Kornbakke Alle’ 58 

kl. 19 – 21.30 
 
 
Ella og Beth har meldt afbud. Esben (suppl.) ej til stede.  
 
Referat: 
 

1. Valg af referent og evt. kommentarer til sidste referat 
Der er tvivl om referatet er udsendt – derfor kort resúme ved Anne givet på mødet: her følger i stikord 

• Høringssvar. 
• Kvalitetsamtale. 
• LUP – udsat til dagens møde. 
• Udbygning af skoledistriktet i lokalområdet.  
• Børnebazar.  
• BørneIntra. 
• Fælles foredrag i september 

 
2. Orientering om vedtagelse af alternative besparelser 

• Endelig svar er: 
o Fritidstilbud for fjerde klasse flyttes fra SFO til fritidsklub 
o Alternative besparelser gennemføres: 

 Selvstyrebuffer (9,8 mio) tilfalder B&U for afbøde besparelserne.  
 Rammebesparelse i afdelingstillæg 
 Besparelse i tværfaglig enhed 
 Ingen lokale udviklingsmidler fra 2017 
 Øget brugerbetaling på lejrskole 
 Oprettelse af fællesbyggeteknisk afdeling 

 
3. Dialogmøde med rådmanden – hvem vil være med? 

Fokus bliver i de kommende år på kulturudvikling-/ændring. Det sker ikke over en nat. Derfor skal det planlæg-
ges, hvordan alle aktører kan tænke ud af boksen i forhold til tidlig indsats for at for alle børn med.  
Peter  
Klaus 
Evt. Ella & Mathilde 

 
4. Foredrag i november 

Emner for foredrag, der fortsat er i spil: sprog eller Marte Meo. Anne har haft kontakt med Sprogforsker Pia 
Thomsen, og hun har bekræftet, men det skal i givet fald være mandag den 31. oktober 2016 –  kl. 19.00 til 
21.30. Det siger vi ja til. Anne bekræfter aftale med Pia Thomsen. 
 

 
5. LUP (lokal udviklingsplan) indhold og proces 



Punktet ligger i forlængelse af punkt 3. Hvordan tilrettelægger vi ”Tidlig indsats” som fokus område lokalt i dag-
tilbuddet? Forslag om at nedsætte arbejdsgrupper på tværs af forældre og pædagoger for at beskrive fælles 
tiltag.( – sættes på dagsordenen igen i august) 
Tidlig indsats er en holistisk tilgang til barnet udvikling, der kunne omfatte generel trivsel, sprog, motorik, hø-
relse, sundhed, m.v. 

 
6. Hvordan tiltrækker vi flere mandlige pædagoger i dagtilbuddet 

a. Generel snak 
b. Anbefalinger til at få debatten ud i forældrerådene 

 
Udfordringen stammer fra arbejdet/evalueringen af kvalitetsrapporten. Drengebørn udvikler sig mere hen-
sigtsmæssigt, hvis der også er flere mandlige pædagoger. Fordi det generelt går rigtig godt i dagtilbuddet, 
blev vi udfordret på, hvordan vi i lokalområdet bliver bedre til at tiltrække mandligt personale.  
Bestyrelsen havde en god diskussion af punktet. Bestyrelsen tager punktet og udgangspunktet for diskussi-
onen med ud i de lokale forældreråd.  

 
7. Orientering fra dagtilbuddet: 

a. Byggeri i kolonihaven 
Det er et mål at gøre haven nemmere tilgængelig også for vuggestuebørn. Derfor er kolonihaven gjort 
til fælleseje for hele dagtilbuddet.  
Planen er at der bliver bygget et nyt hus med et rum, en overdækket, flisebelagt terrasse, som er luk-
ket i tre sider samt et lille wc/puslerum + et redskabsrum.  

b. Økonomi 
Anne har møde med et tømrerfirma 10. maj 2016, som giver et tilbud. Byggeprojektet finansieres fra 
tidligere års overskud i dagtilbuddet 

c. Ansættelsesstop fastsat fra kommunen. Dette er en specialsituation, som er et periodevist vilkår. 
d. Intern jobrotation – ny mulighed for det pædagogiske personale på kommunalplan. I dagtilbuddet er 

det besluttet at gøre dette i lille målestok internt i dagtilbuddet. Det betyder, at det pædagogiske perso-
nale efter ønske får lov til at bytte internt mellem institutionerne i en kortere periode – typisk 1 uge.  
 

8. Dagsorden næste møde - 15. august 
LUP + evt. arbejdsgruppe 
Follow up på lokale diskussioner omkring tiltrækning af mandligt personale. 
Fælles forældrerådsmøde/bestyrelsesmøde.  
 

9. Evt. 
Ingen forslag.  
 
Referent: Klaus Lindby Jensen 

 
 
 
Punkter der venter: 

Sygdom i dagtilbuddet, hygiejne og regler 


