
Referat fra bestyrelsesmøde d 31.08.21 

 

Tilstede: 

Helle – dagtilbudsleder 

Anne – forælder i Solsikken 

Ann-Sofie – forælder i Spiren 

Charlotte – forælder i Bifrost 

Lars – forælder i dagplejen 

Tina – Bifrost - personale repræsentant  

Trine pæd. leder i Solsikken og referent 

 

Afbud fra Neel – Spiren – personale repræsentant 

 

En kort præsentation, hvor alle sagde hvor de kom fra og hvad deres motivation for at sidde i bestyrelsen 

var. Det er en helt ny bestyrelse. Kun Charlotte har siddet med til et par møder sidste år, ellers er det nye 

forældre hele vejen rundt. 

Helle gennemgik bestyrelsesarbejdet herunder de faste punkter som vi skal gennem i løbet af 

bestyrelsesåret: 

Budget – bestyrelsen kan være med til at fastsætte principper for budget 

Respekt for grænser – i bestyrelsen har vi emnet på hvert år 

Tavshedspligt. Når man sidder i bestyrelsen, skriver man under på en tavshedserklæring. Og det man hører 

i bestyrelsen, må ikke deles udenfor bestyrelsen, heller ikke i forældrerådet. Da dette bestyrelsesmøde var 

på teams – underskrives tavshedserklæringerne i forældrerådene. 

Dialogmøde – Vores rådmand inviterer til dialogmøde d 28/9 kl 19-20.30 på Vorrevangsskolen 

Efter hvert bestyrelsesmøde kommer der et referat. 

Det har været sådan at hvert andet bestyrelsesmøde ligger i forlængelses af et forældrerådsmøde, sådan at 

det hver anden gang er en aften man skal afsted. Så holder vi forældrerådsmøderne hver for sig eller 

sammen, men i samme institution fra 17-19 og så mødes bestyrelsen kl 19-21. 

De andre bestyrelsesmøder ligger umiddelbart efter et forældrerådsmøde – inden for samme uge helst. 

Da Hjortshøj dagtilbud er så lille har der tidligere været skrevet i forretningsordenen at suppleanterne er 

meget velkomne til at deltage i møderne og at de har tale ret. Skulle det komme til afstemning, har de dog 

ikke stemmeret. Der gives samtykke til at vi skriver det i forretningsordenen igen dette år og inviterer vores 

suppleanter med til møderne fremover. 



Konstituering 

Formand : Anne fra Solsikken 

Næstformand : Ann-Sofie fra Spiren 

Tillykke med valget begge to, dejligt I vil bidrage. 

 

Helle laver en plan med datoer for bestyrelsesmøder for det næste år og sender ud til os. 

 

Tak for i aften 


