
 

 
 

Forældrebestyrelsesmøde 

Afholdt den 16.06.2020 

kl. 19.00-21.00  

REFERAT 

Afbud fra: Claus Kulmbak 

Ikke fremmødt: Pernille Christensen 

 
Varighed: 2 timer 
                         
 
Punkt 1 
Valg af mødeleder 
Beslutning:  
Lene Madsen 
 
Punkt 2 
Konstituering af ny forældrebestyrelse 
Præsentation af den nye bestyrelse.  
 
Formand 

 Lene Meyer 
 
Næstformand 

 Ingen meldte sig til at være næstformand 
 
Menig medlemmer 

 Tinni Nauheimer 
 Sidsel Damgaard 
 Anja N Haargaard 
 Camilla Kristiansen 

 
1. suppleant 

 Irina Riabikina 
 

2. suppleant 
 Tim Schilling 

 
Kostudvalget 

 Sidsel Damgaard 
 Anja Nyryp Haargaard 

 
 
 
 



 
Punkt 3 
Styrelsesvedtægter: 
Maiken orienterer om styrelsesvedtægterne. 
Kort gennemgang af tavshedspligten.  
Der drøftes generelle sager i bestyrelsen og aldrig personsager. 
 
Spørgsmål fra Camilla:  
Hvordan kan bestyrelsen blive synlig for andre forældre.  
Oplagt emne til næste bestyrelsesmøde.  
 
 
Punkt 4 
Orientering om dagplejens budget 
Regnskabsrapport uddeles på mødet.  
Beslutning:  
Gennemgang af budgettet.  
Budgettet ser fint ud. Corona tiden har betydet et mindre forbrug. 
 
 
Punkt 5 
Nyt fra kontoret        
De nye styrkede lærerplaner skal være fuld implementeret 1-7-2020 i dagplejen. Alle dagplejere har været 
på kursus med tema ” styrkede lærerplaner”. 
Der skal foreligge et skriftligt materiale fra dagplejen, som er under udarbejdelse.  
 
 
Punkt 6 
Nyt fra formanden 
Lene (formand) fortæller at der har været forskelle på, hvordan Corona retningslinjerne er blevet 
implementeret hos den enkelte dagplejer. Der har været meget fokus på rengøring og måske mindre obs. 
på hvordan det pædagogiske arbejde har været med børnene. Behøver det at være ensartet fra dagplejer 
til dagplejer? Maiken giver udtryk for at det er vigtigt at vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.  
 
 
Punkt 7  
Dagplejens sommerarrangement??? 
Beslutning: 
Der er en generel holdning til at dagplejen i år skal aflyse arrangementet på grund af Corona.  
Bestyrelsen går i tænkeboks for evt. andet arrangement på et senere tidspunkt.  
 
 
Punkt 8 
Eventuelt  
Ikke nogle punkter.  
 
 
Næste møde er den 16-9-2020 kl. 19,00 
 
Referent: Jette Winther Christensen


