
 
 

Referat af dagtilbudsbestyrelsesmøde onsdag d. 2. marts 2022 
 
Tidspunkt:   Kl. 19:15 – 21:15  
Sted:  Malling Skole, personalerummet 
Forplejning:   Kaffe, te og kage  
Ordstyrer:   Peter (bestyrelsesformand)  
Referent:   Karin (kommunikationsmedarbejder)  
Forberedelse:  Materiale vedhæftet 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Referat 
Dagsorden godkendt. 

 

2. ”Set og hørt siden sidst” – herunder nyt fra dagtilbuddet 
Tidsramme: Ca. 15 minutter. 
 
Baggrund  
Hvad er jeg optaget af, blevet inspireret at, hørt siden sidst, som kan have interesse for 
dagtilbuddets bestyrelse? Inklusiv nyt fra dagtilbuddet. 

Metode 
Dem der har noget på hjerte, byder kort ind.  

Forberedelse 
Overvejelse om hvad der kan være interessant. 
 
Referat 

• Hvad står der helt nøjagtigt i brev om betaling af det forældrebetalte kommunale fuld-
frokostmåltid (Ajstrupvej, Grønnebakken, Østerskov og Tværgade).   
Svar: Der er en stigning på 26 kr. pr. måned pr. 1.3 for administration af det 
forældrebetalte fuldtids-kostordning. Dagtilbuddet har ingen indflydelse på denne stigning, 
denne stigning er sket fra centralt hold. 

• Hvorfor etableres der ikke produktionskøkken i Børnehuset Molevitten?  
Svar: Der vil blive etableret produktionskøkken i den nye afdeling, dog skal der via den hver 
anden årlig afstemning tages stilling til, om der skal tilbydes egenproduktion eller ekstern 
levering. 

3. Budget – Oplæg af Gitte Kristensen 
 
Baggrund 



 

Bestyrelsen skal løbende orienteres om budgettet i dagtilbuddet og om budgetudvalgets arbejde. 
Leder af administrationen Gitte Kristensen har foreslået, at hun kommer og holder et oplæg om 
resultat fra 2021, budgettets sammensætning, opbygning og påtænkte reservationer. Formand og 
dagtilbudsleder har takket ja til dette tilbud. 
 
Formål 
Den samlede bestyrelse bliver orienteret og budgetudvalgets medlemmer er klædt på inden det 
kommende budgetudvalgsmøde. 
 
Metode 
Oplæg fra Gitte Kristensen med mulighed for spørgsmål og debat. 
 
Forberedelse 
Læs: Principper fro budgetlægning. 

 

Referat 
Oplæg ved Gitte med forskellige eksempler og svar på bestyrelsens spørgsmål.  
Filmklip om ”Økonomien i dagtilbuddene” blev vist: 
https://www.youtube.com/watch?v=SLDZJMpAQp8 

 

4. Opfølgning på Forretningsorden  
 
Baggrund: Aftale fra sidste møde, at forretningsordenen udsendes med diverse rettelser og den 
godkendes (eftersendes senest uge 8). 
 
Formål: At få en reviderede Forretningsorden vedtaget. 
 
Metode: Beslutning. 
 
Forberedelse 
Læs ”Udkast til Forretningsorden” – eftersendes senest uge 8). 
 
Referat: 
Keld har indsat de besluttede ændringer, og forretningsordenen blev godkendt. 
 

5. Tilsyn i dagtilbuddet 
Baggrund:  
Formålet med den nye lov er at ensarte og styrke kvaliteten i det kommunale tilsyn med udvikling af 
kvaliteten i dagtilbuddene. 
 
Formål: At blive indviet i den kommende lov og aftale om vi skal have et høringssvar afsted. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SLDZJMpAQp8


 

Metode: Keld holder oplæg med slides og svarer på spørgsmål  
 
Forberedelse 
Frivilligt: Læs evt.  ”Forslag til udmøntning af lov om tilsyn i dagtilbud”.  

 
Referat 
Ledergruppen har valgt ikke at lave høringssvar.  
Vil bestyrelsen have sendt et høringssvar ind?  
Svar: Nej, det er der ikke behov for. 
 
 

6. Inklusionsarbejdet i dagtilbuddet – Udsættes da det er et stort emne og der ikke er tid på dette 
møde 
 
Baggrund: Dagtilbuddet ansatte sidste år en ressource- og inklusionsvejleder, som aldrig blev løbet i 
gang, grundet Corona og akut oprettelse af ny afdeling i dagtilbuddet. Denne stilling er nu i drift 
 
Formål: At bestyrelse bliver orienteret om hvilke værdier der ligger til grund for ressource- og 
inklusionsmedarbejderens arbejde i dagtilbuddet (udkast) 
 
Metode: Oplæg ved Keld og mulighed for spørgsmål  
Forberedelse 
Se gerne: 1 Et inkluderende grundsyn i praksis "Udvikling i fællesskaber" - YouTube inden mødet (30 
min) 

Forberedelse 
Læs evt. vedhæftede ”Rolle- og funktionsbeskrivelse for ressource og inklusionsvejleder”  

 

8. Evt. 
Referat: Ingenting til dette punkt. 

Evt. punkter til næste samt kommende møder 
• Nest møder dagtilbud – udsættes – da der ikke er tid nok på dette møde  

• Besøg fra Børn og Unge vedr.: Kendte voksne – ikke aktuelt, pilotprojektet er sat på standby pga. 
Corona 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rWDuk4azViU&t=233s

	1. Godkendelse af dagsorden
	2. ”Set og hørt siden sidst” – herunder nyt fra dagtilbuddet
	3. Budget – Oplæg af Gitte Kristensen
	4. Opfølgning på Forretningsorden
	5. Tilsyn i dagtilbuddet
	6. Inklusionsarbejdet i dagtilbuddet – Udsættes da det er et stort emne og der ikke er tid på dette møde
	6. Inklusionsarbejdet i dagtilbuddet – Udsættes da det er et stort emne og der ikke er tid på dette møde
	8. Evt.
	Evt. punkter til næste samt kommende møder

