
From: Jane Kilt 
Sent: Tuesday, March 6, 2018 9:28:26 PM 
To: Lars Jakobsen; Tina og Martin Aagaard Hansen; Forældrerådet Tværgade; Simon Milwertz Philipsen; 
buchquiding@hotmail.com; helleihou@gmail.com; Forældrerådet Tværgade; 
lasse.h.christensen@gmail.com; louise-krogh@hotmail.com; pernille@koukoumis.dk; 
birte.ajstrupvej47@outlook.dk 
Subject: Møde . 22. Marts aflyses - Samt status for Malling dagtilbud.  
  
Kære alle i Dagtilbudsbestyrelsen i Malling dagtilbud.  
Der er rigtig mange ting der skal passe sammen. Men nu melder nogle af personale repræsentanterne også 
at der er andre opgave der presser sig på i kalenderen. Der er flere forældre repræsentanter der har andre 
vigtige arrangementer d. 22. Marts. Derfor tænker jeg at vi skal aflyse dette møde i Dagtilbudsbestyrelsen.  
 
Vi har en veloverstået kvalitetssamtale, som har givet os noget at arbejde med de kommende to år.   
- Det videre arbejde med Samskabelse i forældresamarbejdet, samt tydeliggørelse af pædagogen som 
vejleder.  
- Ny dagtilbudslov og pædagogiske læreplaner.  
-  Sygefravær - fravær til nærvær. 
Alt dette skal beskrives af lederteamet i en lokal udviklingsplan i løbet at foråret.  
- Forældrerådene har arbejdet intenst med hygiejne - og fået det ud over " senekanten" så alle forældre og 
personaler i  Dagtilbuddet  har fået fokus på vigtigheden af at vaske hænder, mange gange om dagen og 
sikre en god hygiejne og dermed færre syge børn, voksne.  
- Projektet som vi egentligt skulle være gået i gang med , med konsulentbistand fra ÅK  er udsat til 
efteråret.  
- Der er måske en strejke i udsigt?  
- Efter påske skal vi igang med ansættelsesproces af ny leder til Eghovedvej med tiltrædelse pr. 1. August, 
da PL Linda Kruger går på pension efter 39 år på Eghovedvej. Så Linda skal have en kæmpe tak for alt det 
hun har været for institutionen igennem så mange år.  
- Trods administrative udfordringer i 2017 hvor vores adm. Medarbejder Lene Høy,  igennem 10 år, har søgt 
nye udfordringer og dermed overgang til administration ved Malling skole, en veloverstået  proces og 
opgradering af vores køkkener, samt ansættelse af dygtige køkkenmedarbejdere i Malling dagtilbud. Så 

ender vores samlede budget i Dagtilbuddet for 2017 med - 8000kr ift. til et samlet budget på ca. 20 mill        
det er så godt som "0". Så jeg er meget tilfreds med driften, og meget tilfreds og stolt af det pædagogiske 
arbejde med børnene i Malling dagtilbud. Der er stort fokus på " tidlig indsats" og medarbejderen i vores 
dagtilbud er dygtige og efteruddanner sig hele tiden ift opgaverne, senest med Tea Tyrre Sørensen, som 
sammen med alle medarbejdere i Malling dagtilbud har arbejdet med deres reflektions evne over det 
pædagogiske arbejde med børnene og personalets personlige udviklings protientialer og kendskab ift. 
hinanden.  
 
Denne status kan udgøre info til Dagtilbudsbestyreksen og dermed også referat . Lars eller Simon kan du/ I 
evt. Skrive det ind i referat skabelonen?  
 
Derfor tænker jeg at vi er godt med på alle fronter og derfor er det OK, at vi aflyser mødet d. 22. Marts, så 
alle kan nå alle opgaver og arrangementer og så ses vi alle til næste møde d. 28. Maj, hvor vi kan gå ind i 
drøftelserne omkring den lokale udviklingsplan 2018 og 2019.  
 
Mange hilsner  
Jane Kilt 
Dagtilbudsleder 
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Malling dagtilbud 
29204224 
 
 
Få Outlook til iOS 

 
From: Lars Jakobsen <lars_dj81@hotmail.com> 
Sent: Monday, February 26, 2018 7:53:14 PM 
To: Jane Kilt; Tina og Martin Aagaard Hansen; Forældrerådet Tværgade; Simon Milwertz Philipsen; 
buchquiding@hotmail.com; helleihou@gmail.com; Forældrerådet Tværgade; 
lasse.h.christensen@gmail.com; louise-krogh@hotmail.com; pernille@koukoumis.dk; 
birte.ajstrupvej47@outlook.dk 
Subject: Møde dato ændres  
  
Hej alle.  
Det er her til aften kommet mig for øre, at der er skolefest torsdag d. 22. marts, hvor vi har et planlagt 
bestyrelsesmøde.  
Derfor ønsker jeg at vi finder en ny dato hertil.  
Hvad siger I til onsdag d. 21. marts eller tirsdag d. 20. marts?  
Samme tid og sted.  
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Jakobsen 
61 71 92 70 
 

https://aka.ms/o0ukef
mailto:lars_dj81@hotmail.com
mailto:buchquiding@hotmail.com
mailto:helleihou@gmail.com
mailto:lasse.h.christensen@gmail.com
mailto:louise-krogh@hotmail.com
mailto:pernille@koukoumis.dk
mailto:birte.ajstrupvej47@outlook.dk

