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 mkBestyrelsesmøde d.27.august i Kragelund Børnehus 

Kl.19.00 -21.00 

 

Mødeindkaldelse 

Deltager:  

 

Stine, Birthe, Annette, Jane, Louise, Linda, Morten, Marianne, 

Malene, Sanne, Lajla, Mette 

Fraværende:  

 

Michelle, Majken, Majken, Christoffer, Michael, Lone 

Referent: 

 

 

Ordstyrer 

 

 

 

 

Dagsorden:  

 

Orientering 

Bestyrelsen: :  

- Funder er nu certificeret som idræts institution 

- Vuggestue i Funder er åbnet  

- Pavillonen i Funder åbner i september 

- Kragelund børnehus åbner en ”lille-børns gruppe” 2,5-2,9 års 

alder for at aflaste dagplejen.  

- Flere pædagoger har været på efteruddannelse i inklusion og 

flere får mulighed næste år. Dette er et modul i den 

pædagogiske diplomuddannelsen. 

 

 

Ref. fra dialogmødet 

 

Gennemgået og vedlagt som bilag. 

 

Kostordning 

 

Kostordningen har været drøftet på baggrund af en 

forældre henvendelse fra Kragelund. 

 

Umiddelbar feedback fra de forskellige børnehuse 

- Kragelund: Forældre fra Kragelund ønsker fritagelse fra 

den valgte kostordning ved sidste bestyrelsesmøde.  

- Skægkær: Blandede tilbagemeldinger på kostordningen 

fra forældrene 
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- Funder Kirkeby: Ingen kommentarer til kostordningen fra 

forældrene 

- Funder: Blandede kommentarer til kostordningen fra 

forældrene 

 

Personalet ønsker at der serveres morgenmad i børnehusene, 

fremfor at børn selv har mad med. 

 

Det besluttes at morgenmadsordningen ændres til at der 

tilbydes havregryn og rugbrød/bolle med smør. Det lokale køkken 

sørger for at der skiftes ml bolle og rugbrød. 

 

Tilpasning af kostordningen lokalt: 

Kragelund: Ønsker selv at medbringe frugt til eftermiddagsmad. 

Funder, Funder Kirkeby, Skægkær: fortsætter med at 

børnehuset serverer frugt. 

 

0-sukker politik: Diskuteres i dag og diskuteres fortsat ved 

næste bestyrelsesmøde. 

Ønsket fra bestyrelsen med 0-sukker politik er og var ikke et 

rigidt ønske om at udelukke sukker fra institutionen, men at 

minimere sukker fra mellemmåltider og fejringer.  

Det besluttes at fortsætte den vedtagne kostpolitik indtil 

næste bestyrelsesmøde. Hver børnehus laver et idékatalog til 

fødselsdagsfejring-forældre opfordres til at komme med indput. 

Den enkelte medarbejder-repræsentant for hvert børnehus har 

ansvar for at opstarte idékataloget. 

Kostpolitikken evalueres som planlagt på næste bestyrelsesmøde 

i november. 

 

Budget 

 

Udgår 

 

Forældremøderne i okt. 

nov. 

 

Hvem er på valg? Det har Anette styr på. 

Indhold på forældremøderne i de enkelte børnehuse fastlægges 

lokalt. 

 

Evt. 

 

Ingen. 

 

 


