Konstituerende bestyrelses møde og
referat
24. August 2020 - via Teams

Dagsorden:
1. Præsentation – hvem er vi ?
2. Valg til formand. Marianne fortæller lidt om opgaven
3. Møde datoer fysiske og digitale møder.
4. Tema for årets bestyrelses arbejde
5. Evt

• Ad 1. Kort præsentation
• Hvem er vi ?
• Navn og afdeling – har du erfaringer med bestyrelses arbejde fra andre steder ?
• Hvorfor stillede jeg op?
• Hvad vil jeg gerne påvirker ?
Tilstede er:
o Samah, forældre i Vandet
o Onesphory (Ones) forældre i Luften
o Fadumo, forældre i Luften
o
o
o
o

Mette, medarbejderrepræsentant, Luften
Nanna, medarbejderrepræsentant, Vandet
Nancy, ledelsesrepræsentant, Luften
Marianne, dagtilbudsleder

Afbud fra: Denita, forældre i Vandet og Christina, medarbejderrepræsentant i Ilden
Fraværende: Michelle og Fathiya forældre i Børnehuset Ilden

Velkommen og TAK ☺
Ad 2.Valg til formand.
Tillykke til os: Fadumo fra Børnehuset Luften sat sagt ja tak til formandsposten. Jeg glæder
mig til samarbejdet kære Fadumo.
En særlig tak til dig Michelle du har været formand de seneste år. Tak for et godt samarbejde
igennem årene. En af de dagsordner du har haft et særligt fokus på er, at skabe inddragelse
og involvering i forældregruppen før, under og efter vores samflytning.
Sammen har vi arbejdet med forældrerepræsentantskabet og deres involvering i
samflytnings processen. Tak for dit engagement og mange gode dialoger. Glæder mig over, at
du vil fortsætte dit virke i forældrerådet og som medlem af bestyrelsen.

Ad 3 Møde datoer:
Der er enighed om at møderne skal være fra kl 15.45 til 16.45. Gerne på en fast uge dag. MJ laver en ny
plan oversigt. Billeder af bestyrelsen følger. Vi glæder os til det første fysiske møde.
Mandag den 28. september 2020 - fysisk kl 15.45 til 16.45
Mandag den 16. november 2020 - digitalt kl 16.00 til 16.45

Juletræstænding den 27. november for alle forældre. Vi glæder os til at se jer.
Mandag den 11. januar 2021 - fysisk møde 15.45 til 16.45
Mandag den 22. marts 2021 - digitalt møde 16.00 til 16.45
Mandag den 10. maj 2021 - fysisk møde 16.00 til 16.45
Dato for valg i forældreråd: onsdag 21. juni 2021 – her vælges også to repræsentanter til bestyrelsen

Første bestyrelsesmøde ( konstituerende 23. august 2021)

Ad 4 . Tema for bestyrelses arbejdet.

• Hvilke tema kunne I som forældre tænke jer?
• Hvilke tanker gør vi os ?
Vi havde en kort drøftelse af emner: Læreplansarbejdet i dagtilbud, minimumsnormeringer samt
forældresamskabelse.

Bestyrelsen vil i det kommende år gerne arbejde med et overordnet emne som ”Forældresamskabelse i vores
dagtilbud”. Hvordan involverer vi forældrebestyrelsen i hverdagen? Fx kunne man forestille sig at en
bestyrelsesmedlem bød nye forældre velkommen. Kan man lave en lille forældre film ? Ideer kunne der være
mange af. Hvad forstår vi ved forældresamarbejde både som forældre og som faggruppe? Vi har i hverdagen
jeres børn til låns hvordan kan vi samarbejder vi om det mest dyrebare I har - jeres børn ? Emnet kan folde sig
ud på mange måder.
• Ad 5
Evt, intet. Punkt til næste gang. ”Ændret retningslinjer til valg af kostordningen”

