
Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde den 29/8-19 på 

Virupskolen fra kl. 17-18 
 

1. Valg af referent 

2. Tillykke med valget og velkommen i bestyrelsen 

3. Præsentation med motivation for bestyrelsesarbejdet 

4. Konstituering af bestyrelsen 

5. Fremtidige punkter 

 

 

Referat: 

Ad 2. under punktet blev der fortalt lidt om, hvad det vil sige at være i bestyrelsen 

og emner fra det seneste år fremlagt. Tavshedspligten blev gennemgået, og de nye 

bestyrelsesmedlemmer skal underskrive tavshedserklæring og aflevere til 

pædagogisk leder i egen afdeling. Med dette referat sendes pjecen om at være i 

bestyrelse og tavshedserklæringen. Vi vil fra ledelsen gerne opfordre til, at både 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager i møderne, da vi er et lille dagtilbud. 

Dette kunne give mere repræsentative dialoger. 

Ad 3. medlemmer og deltagernes roller blev præsenteret. Der blev under punktet 

forespurgt om man kunne have ”familie medlemskab” i bestyrelsen. Vi blev enige 

om, at der formelt set skulle vælges en bestyrelsesrepræsentant, som ved møderne 

har stemmeret. I princippet er møderne åbne for alle, så man kan altid møde op til 

møderne. Der kan dog være ”lukkede” punkter, som alle udover 

bestyrelsesmedlemmerne er udelukket fra. 

Ad. 4  Søren(Spiren) blev valgt som formand for bestyrelsen. Næstformand blev 

Sigrid(Solsikken)øvrige medlemmer: Ann-Kathrin(Bifrost), Troels(Solsikken) som 

suppleant for Sigrid, han erstattes nogle gange af hans kone Katrine. Tina(Bifrost) og 

Guddie(Solsikken) er personale repræsentanter. Trine som pædagogisk leder 

(Solsikken) Helle dagtilbudsleder er sekretær for bestyrelsen. 

Ad. 5 den styrkede læreplan kommer på igen som tema det kommende år. Samtidig 

er der SKAL-punkter, der i løbet af bestyrelsesåret skal gennemgås. Helle er ansvarlig 



for at disse punkter kommer på dagsorden. Alle har mulighed for at komme med 

input til dagsorden og Helle og Søren udarbejder dagsordenen og sender den ud. 

På næste møde gennemgås forretningsorden, som fremsendes inden mødet. 

OBS!  

Det næste bestyrelsesmøde er flyttet til den 21/10 pga. førstehjælpskursus i 

dagtilbuddet. Mødet flyttes til Bifrost, hvor Spiren og Bifrost holder 

forældrerådsmøder først. Solsikken finder en anden dag pga. Trines ferie. 

 

Helle 

 


