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Bestyrelsesmøde 8. januar 2014 - Klokkeblomst 

 

Deltagere:  

Jacob Ingemann Christensen, Vivi Eg Wincenty, Mette Marie Pape, Mette Bjerg Madsen, 

Alex Grav, Lotte Frank, Lisbeth Døssing, Kjeld Sørensen, Marianne Hansen, Lene 

Ottosen, Annie Thomsen. 

 

Fraværende:  

 

Dagsorden Referat 

1. Orientering 

 

Ny hjemmeside: 

Den gamle slettes og den nye åbnes 10. januar 

2014. Gennem et lille klik er det muligt at 

abonnere på nyheder… 

 

Personalesituationen: 

Klokkeblomst 

Vi har haft to ansættelsesforløb i Klokkeblomst 

og ansat Kasper som pædagog (37 timer) og 

Betina som medhjælper (37 timer). Helene har 

fået nyt job pr. 1. februar – Marianne vender 

tilbage fra barsel 10. februar, hun ønsker 

permanent at gå ned i tid. Mette vender tilbage 

fra barsel 9. april og ønsker i en periode nedsat 

tid. Der arbejdes på en struktur med fokus på 

det hele hus og børnenes behov. 

 

Skægkær 

Vi får ikke en studerende pr. 1. februar, vi 

arbejder på en løsning. 

Vi har frem til 28. marts en praktikant fra 

jobkompagniet (Vivi-medhjælper). 

Der er indgået en aftale med HR-afdelingen om 

et projekt omkring personalet – projektet skal 

øge trivsel, samarbejde og den pædagogiske 

kvalitet. 

 

Kragelund 

Vi har en praktikant fra jobkompagniet (Tanja-

pædagog) 

 

Ny børnehave Funder 

Placeringen af børnehaven er besluttet – der 

bliver bygget bag SFO (på lysbanen) 

Den 8.1. 2014 var der inspirationstur til 2 
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børnehaver i henholdsvis Tjørring (Stjernen) og 

Hørning Børneunivers. 

Der er planlagt workshops den 15. januar og 

den 5. februar. Der skal arbejdes med de 

overordnede pædagogiske principper og en 

skitse som kan danne beslutningsgrundlag for 

en igangsætning af egentlig projektering. 

 

 

2. Forretningsorden Der er lavet en tilføjelse til forretningsordenen 

vedrørende kommunikationen mellem forældre 

og børnehave, hvis der opstår spørgsmål. Der 

vil blive en større tydelighed i 

forældrebestyrelsens opgaver. Desuden 

informeres med billeder af de respektive 

enheders bestyrelsesmedlemmer (forældre). 

Jacob laver udkast som udsendes. 

Forældremedlemmer hænger billederne op. 

 

3. Frivillighed 

 

Opsamling fra personalemødet (se bilag) 

Jacob deltog fra forældre bestyrelsen i det 

forhold at afklare, hvordan forældrebestyrelsen 

tænker frivillighed. Mødet var en rigtig god 

oplevelse med gode input.  

Det skal være meningsfyldt for personalet, så 

der stadig er respekt for det pædagogiske 

arbejde i børnehaven. Vi arbejder videre med 

en idébank, der muliggør frivillighed. Der er 

enighed om, at lave et fælles brev til forældre 

om næste skridt for frivillighed. Jacob laver 

udkast. 

 

4. Frokostordning Valg eller fravalg for den kommende 2 årige 

periode. 

Vejledning fra forvaltningen (se bilag) 

Der laves et brev til forældrene, hvor de 

kan/skal sætte kryds hvis de IKKE ønsker 

kostordning. Brev med info om økonomi og 

indhold i madpolitik udleveres til alle. Yderligere 

spørgsmål (pædagogiske mål osv.) afgives til 

den daglige leder eller institutionsleder. 

 

5. Kostpolitik 

 

Fælles kostpolitik for 3-Høje – vi skal i løbet af 

året lave en fælles kostpolitik. 

 

Et ønske om en tydeligere profil i forhold til 
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kost for hele klyngen.  

Punkt på næste dagsorden: redegørelse for de 

forskellige kostpolitikker i de forskellige huse. 

Hvordan praktiseres det? 

Medarbejderrepræsentanterne står for oplæg. 

 

 

6. Dokumentation og formidling 

 

 

Ideer til hvordan vi kan udvikle på vores 

dokumentation og formidling. Hvordan kan I 

som forældre indgå i evaluering af det 

pædagogiske arbejde? 

 

Forslag om, at vi kan arbejde med det på 

forældremøderne.  

Billeder. Konkrete spørgsmål. Evaluere på 

indsatser. Ikke på alt.  

Punktet tages op igen næste gang. 

7. Eventuelt 

 
Næste møde torsdag d. 20. marts 2014 

Pædagogisk weekend 4.-5. april 2014 

 

  

 

Punkter til næste møder: 

 Budget 2014 

 Kostordning 

 Dokumentation 

 Kvalitetsmål 
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