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Malling Dagtilbudsbestyrelse  

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 17:15 på Tværgade 

Deltagere:  

Jane Kilt (Dagtilbudsleder) 

Line Nyvang Warming (Forældrerepræsentant Ajstrupvej/Formand) 

Betina Jensen (Pædagogrepræsentant Ajstrupvej) 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/Næstformand) 

Maria Linnet Jessen (Forældrerepræsentant Eghovedvej) 

Kristina Buch (Pædagogsuppleant Eghovedvej) 

Beth Grønfelt (Pædagogsuppleant Tværgade) 

 

Afbud: 

Helle Petersen (Pædagogrepræsentant Østerskov) 

Marianne Bjørn (Forældrerepræsentant Tværgade) 

 

Fravær: 

 

Ordstyrer: 

Line Nyvang Warming (Forældrerepræsentant Ajstrupvej/Formand) 

 

Referent: 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/Næstformand) 

 

OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  

Tirsdag den 30. august 2016 kl. 17:15 på Ajstrupvej. 

 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Hermed godkendt 

2 Godkendelse af referat af 30. marts 
2016. 
 

Referat udsendes inden næste møde og bliver derfor 
først godkendt til næste møde. 

3 Orientering fra Husene 
 
(”Tværgade, Ajstrupvej, Eghovedvej og 
Østerskov”) 
 

Tværgade: 
- læreplanstema kører fortsat, nu med ”krop og 

bevægelse”. Derfor leger de med bevægelse 
og sprog, fulgt op af en tur til springhallen i 
Risskov som var en stor succes. 

- Bedsteforældredag hvor de kom sammen med 
børnebørnene som havde medbragt en 
blomst hver. Stor glæde blandt unge og ældre. 

Østerskov: 
- ansat ny leder. Det er en omfattende process 

når der skal ansættes en ny leder. 
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Ansættelsesudvalget havde 6 personer til 
første samtale og heraf 2 personer til anden 
samtale. Imellem samtalerne bliver ansøgerne 
personlighedstestet. Lotte har erfaring som 
leder af SFO I Horsens kommune og virker 
som en rigtig kompetent leder der kan matche 
den faglighed som er I huset. Desuden virker 
hun god til ledergruppen og har allerede holdt 
et oplæg for gruppen omkring tydelig 
kommunikation I forbindelse med forældre- 
samarbejdet. 

- Mathilde som er blevet fastansat som 
pædagog i vuggestuen efter 3 måneders 
tidsbegrænset ansættelse. 

- Sommerfesten blev afholdt i sidste uge med 
ret stor forældretilslutning og en masse hygge 
for både børn og voksne. Dagen var planlagt 
med de årligt tilbagevendende aktiviteter som 
fællesspisning, børnekor og fællessang. Dagen 
sluttede med nogle aktiviteter arrangeret af 
forældrerådet, herunder dåsekast, 
scooterræs, guldgravning og 
kartoffelmoseren. 

- Tea Thyrre Sørensen har holdt oplæg på et 
forældremøde omkring børns neurologiske 
udvikling fra 0-6 år alderen. Forældremødet 
var en stor succes med Tea som yderst 
kompetent foredragsholder og et godt 
engageret publikum af forældre og 
personaler. Aftenen blev afsluttet med 
gruppearbejde hvor der blev samlet sammen 
på det gode oplæg og videregivet noter til de 
forældre som ikke havde mulighed for at 
deltage.  

Ajstrupvej: 
- har brugt meget tid i haven på at plante og så, 

hvilket har stimuleret sanseligheden gevaldigt. 
Desuden har de fra kommunen fået nogle 
plantekasser ud som til efteråret bliver høstet 
og brugt til madlavning sammen med en kok. 

- Sommerfest med rigtig god opbakning fra 
bade forældre og forældreråd med aktiviteter 
bla. “restaurant” og “mal med kulør og 
gulerod” 

- Nære-kæredag hvor bedsteforældre og andre 
nære (eks. Nabo el.lign) efter flere år med 
success har forældrerådet besluttet at 
arrangementet ikke er for forældre fordi der 
simpelthen kommer for mange besøgende. 
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- Indianertemadag for børnehaven 
- Personalemøde I foråret hvor der er blevet 

samlet nogle retningslinjer for 
forældresamtalerne, hvad der er vigtigt at få 
sag tog hvornår det skal være. 

Eghovedvej: 
- arbejder stadig ihærdigt med at få vuggestuen 

til at fungere rigtig godt efter ombygningerne. 
Hermed især hvordan overleveringen fra 
vuggestue til børnehave skal foregå og om 
den ”nye” primærpædagog skal holde samtale 
med forældrene inden barnet flytter. 

- Fyraftensmøde for forældre i vuggestuen 
omkring de nylige ændringer i forhold til 
stigning i antallet af børn i vuggestuen. 
Forældremødet gik med stor fornøjelse og 
forældrene fik indblik i hvordan vuggestuen er 
organiseret og hvad der arbejdes med fra 
pædagogernes side 
 

4 Orientering fra Dagtilbuddet 
 

Afdækning af institutionerne i forhold til madordning 
og hvad der kan lade sig gøre: 

- Jane og Dorthe har været på kursusdag i KBH 
Madhus. Efterfølgende har KBH madhus været 
til et opfølgende møde med dagtilbuddet for 
at gennemgå mulighederne for madordning. 
KBH madhus har screenet alle fire køkkener 
og kigget på mulighederne for madordning i 
alle fire huse. 

- På baggrund af screeninger og indblik I 
økonomien for madordning er KBH Madhus 
kommet med nogle anbefalinger til hvordan 
en madordning kan fungere for hele 
dagtilbuddet. KBH Madhus anbefaler at der er 
ansat en køkkenleder og en køkkenassistent til 
Ajstrupvej og Eghovedvej, samt en 
køkkenansvarlig til Tværgade og en 
køkkenansvarlig til Østerskov. 

 
 
 

5 Evaluering af madordning (fortsat) 
 
Spørgeskema??? 
Dialogmøde internt i husene??? 
Info om fremtidige tilbud??? 
 

- Formanden orienterer omkring mulighederne 
for at udsende et spørgeskema som kan 
udsendes for at evaluere frokostløsningerne i 
dagtilbuddet pt. 

- Bestyrelsen er enige i at et spørgeskema er en 
god ide, fordi feedback på den nuværende 
frokostløsning kan hjælpe forældre til at 
træffe et informeret valg til det kommende 
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valg til madordning i efteråret, samt det kan 
målrette indholdet for forældremødet den 21. 
September  

6 Planlægning af fælles forældremøde 
onsdag den 21. september 2016 
 

Dagsorden Kl. 19:00-21:30 
1) Velkomst v. Simon 
2) Stine Rosenlund ”Jagten på det gode måltid” 

(FRIDA) 
3) Hvordan skaber man sammenhæng ved 

måltiderne? 
4) Hvordan kan man skabe gode 

måltidsrammer? 
5) Tilrettelæggelse af det gode måltid? 

 
Formandens årsberetning 
 
Valg til forældrerådene samt evt. valg til 
Dagtilbudsbestyrelsen (menig-medlem samt 
suppleant) 
 
Skrive 2 udsagn som man kan relatere til 
 
19:00-19:10: Velkomst 
19:10-20:25: Oplæg ved Stine Rosenlund samt 
opsamling/reflektion 
20:25-20:30: Formandens beretning 
20:30-21:00:   
21:00-21:30: Forælder rådsvalg +    
 
 

8  Eventuelt. Ingen punkter. 
 

 

  

 


