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Dagsorden bestyrelsesmøde i Funder Børnehus d. 31.5.21 kl. 19.00 -21.00 

 

Deltager: Cebrina, Michael, Betina, Lea, Marie, Mona, Morten, Rikke, Maia, Louise, 
Linda, Iben og Annette F.  
 

Fraværende: Tina, Kristian  
 

Dagsorden:  
Referent:  

Ordstyrer: Cebrina  
 

Orientering:  
 

• Ny daglig leder ansættes ved Pavillonen i Funder pr. 01.08.2021 og vi har i dag 
ansat pædagoger dertil.  

• Vi ansøger om pædagoger til alle institutionern lige nu, det er svært af få alle 
dem vi skal bruge.  

• Dialogforum afholdt i Skægkær og Funder. Kragelund og Funder Kirkeby starter 

også op på dette.  

• Digitale orienteringsmøder har vi forsøgt os med i alle grupper i Funder og nu 

prøver de andre huse det også-  
 

• Ledelsen foreslåt at vi afprøver der i 2021+2022, dette vender vi i august når vi 
alle har prøvet det. Hermed kan vi bruge de årlige forældremøder til at få input 

udefra via. en foredragsholder eller lignende + der foretages valg til bestyrelsen.  
 

• Legepladsernes græs er meget nedslidt da vi alle er mere ude. De Paller, dæk 
osv. Som ligger på legepladsen i Funder, bliver brugt til at inspirerer børnenes 
lege.  

• Der skal laves et halvtag på legepladserne i Kragelund, Skægkær og Funder 
Kirkeby. Lige nu indhentes der tilbud centralt fra, vi afventer svar på hvornår de 

kommer i udbud.  
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Formand:  

 
Har været til børne- og ungeudvalgs dialogmøde med forældrebestyrelsen – dagsorden 

var kommunikation og forældresamarbejde. Herfra blev der fremlagt om de virtuelle 
orienteringsmøder.  

Mødet var fint og der blev også informeret om, hvor svært det er at få pædagoger 
ansat og snakket budget.  
 

Forældrehenvendelse:  
 

• Hvor langt skal man gå som forældrerepræsentanter?  

• Hvornår skal man gå til ledelsen med en henvendelse?  

• Hvor meget skal man stå til mål for og hvor langt skal man gå ind i de forskellige 
problemstillinger/diskussioner/henvendelser?  

 
Dette blev drøftet og der er enighed om at der skal være konkret navn/afsender på en 

henvendelse.  
Vi opfordrer til dialog og god tone på de forskellige medier, men kan ikke være garant 

for det og alle opfordres til at til de respektive ledere med udfordringer og utilfredshed.  
 

Den styrkede læreplan:  
 

Godkendelse – vedhæftet.  
Undskyldes til august, hvor vi mødes fysisk. 

 
 

 

 

 


