
1 
 

Malling Dagtilbudsbestyrelse  

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17:15 på Eghovedvej 

Deltagere:  

Jane Kilt (Dagtilbudsleder) 

Line Nyvang Warming (Afgående forældrerepræsentant Ajstrupvej/Formand) 

Mette H. Fiedler (forældrerepræsentant Ajstrupvej) 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov) 

Helle Petersen (Pædagogrepræsentant Østerskov) 

Linda Krüger (Pædagogrepræsentant Eghovedvej)  

Maria Linnet Jessen (Forældrerepræsentant Eghovedvej)  

Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade) 

 

Afbud: 

Birthe Overgård (Pædagogsuppleant Ajstrupvej) 

Beth Grønfelt (Pædagogsuppleant Tværgade) 

 

Fravær: 

 

Ordstyrer: 

Jane Kilt (Dagtilbudsleder) 

 

Referent: 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov) 

OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  

den onsdag den 11. Januar på Tværgade 

 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Hermed godkendt 

2 Velkommen til nye medlemmer i 
dagtilbudsbestyrelsen 

Velkommen til  

3 Drøftelse af dagtilbudsbestyrelsens 
kompetencer (se vedhæftet vejledning), 
samt forestående opgaver i det 
kommende bestyrelses år. 

vi drøftede vejledningens punkt omkring kompetencer 
i bestyrelsen. Se evt. vejledningen  

4 Valg af formand, næstformand, 
forældrerepræsentanter, 
personalerepræsentanter, suppleanter/ 
forældre og personale.  

Lars er valgt til formand 
Simon er valgt til næstformand 
 
Linda og Helle er pædagogrepræsentanter  
Birthe og Beth er pædagogsuppleanter  
 
Forældresuppleanter er velkomne til møde i 
dagtilbudsbestyrelse. 
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5 Planlægning af datoer og sted for 
kommende møder i bestyrelses året 
2016/2017. 
 

Onsdag den 11. januar på Tværgade 
Mandag den 27. marts i Østerskov 
Tirsdag den 9. Maj på Ajstrupvej 
Torsdag den 15. juni på Eghovedvej 
Mandag den 21. August på Tværgade 
 

6 Opdatering af kontaktoplysninger for 
dagtilbudsbestyrelsen. 
 

Jane opdaterer efter noter 
Lars sender ud efterfølgende  

7 Eventuelt. 
 

Madordning og spørgeskema er blevet drøftet 
- Prisen for frokostordning forventes I 2017 at 

være 504,- I 11 betalingsmåneder 
- Prisen for eftermiddagsmadsordning 

forventes I 2017 at være 175,- I 11 
betalingsmåneder 

- Søskenderabat og fripladsordning gælder også 
for madordningerne  

Spørgeskema omkring tilfredshed med nuværende 
madordning afleveres til forældre på fredag den 28. 
oktober og skal besvares inden fredag den 4. 
november 
Forældrerådet optæller besvarelser fra forældre og 
lederne optæller besvarelser fra pædagogerne 
Optællinger og resultater skal være klar til mødet 
omkring madordning den 16. november 

8 Punkter til næste møde. 
 

 

 

  


