
Institutionsbestyrelsesmøde 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober 2019 

Sted: Mælkebøtten 

Kl.19-21.30 

Mødeleder: Didde Sandager 

Referent: Lenette D. Jensen 

Deltager: Bjørn Døssing-Hørmann, Christian A. Munk, Tanja Korsholm, Mette P. Kristensen, Jan 

Linneberg, Iben B. Gade, Karla Krag, Didde Sandager og Lenette D. Jensen 

Afbud: Gitte Bach, Tine Haaning, Signe Nielsen, Maibritt B. Falch 
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1) Velkommen og præsentationsrunde 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt fra de, til mødet, deltagende personer. 

3) Rammesætning af bestyrelsesarbejdet 

a. Møderække 

• Aftalt at tidsrammen fra kl. 19.00-21.30 fastholdes fremadrettet. 

• Kommende mødedatoer: 

Tirsdag d. 10/12-19 (Levring Børnehus), onsdag d. 5/2-20 (Storkeredens Børnehus), 

mandag d. 20/4-20 (Satellitten), mandag d. 15/6-20 (Broparken) og torsdag d. 20/8-20 

(Mælkebøtten).  

b. Forventninger til arbejdet 

i. Arbejdet med udarbejdelse af principper 

• Bestyrelsen er med til at fastsætte forskellige retninger f.eks. ift. det pædagogiske 

arbejde, forældresamarbejde, økonomi mv. Hvordan disse retninger udmøntes i 

praksis, er ledelsen ansvar. 

• Bestyrelsen har, i samarbejde med ledelsen og medarbejderrepræsentanter, 

kompetence til at blive inddraget ved f.eks. fastansættelser, evalueringer af nye 

styrkede læreplaner, åbningstider mv., hvilket skal ses ud fra et overordnet 

perspektiv for hele Daginstitution Kjellerup-Levring. 

• Bestyrelsens arbejde er, som en politisk ledet institution, et samspil ift. det 

politiske niveau gennem dialogmøder og lokalt i vores 5 afdelinger.  
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• Tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmerne er underskrevet. 

ii. Dialog omkring børnenes dagligdag i institutionen 

iii. Mødeleder og referent 

• Mødeleder: Didde Sandager 

• Referent fremadrettet: Christian A. Munk 

c. Valg af Formand og Næstformand 

• Bjørn Døssing-Hørmann 

• Christian A. Munk 

4) Orientering fra Ledelsen v. Didde 

a. Status Byggeprojekt 

• Opsummering: Proces igangværende med kommunale samarbejdspartnere. Pga. 

institutionernes økonomiske størrelse er udbud lagt ud til licitation i EU ift. 

potentielle entreprenører. De 5 bedste udbud drøftes i central arbejdsgruppe bl.a. 

bestående af byggeprojektleder (Mona), John Geil (Sektionsleder dagtilbud), Jacob 

(jura), Didde (inst. leder). Ønsker omkring fysiske og sensoriske forhold samt 

børne/voksenperspektiver mv. er inddraget i materialet. Konkret 2 institutioner på 

hhv. 176 børn (ved Arenaen med forventet ibrugtagning i dec. 2021) og 124 børn 

(ved Satellitten, der bygges på, når Satellitten er rykket til Arenaen.). 

Indretningsmæssigt arbejdes der med fleksible ”oaser” samt ønske om at 

skovområde ved Satellitten bibeholdes.  

b. Budget 2020 

• Jf. tidligere information via DayCare, har vi skullet spare 0,5% på indeværende 

budget år, svarende til kr. 75.000,00. Grundet sund økonomi qua tidligere 

institutionsleder Kirsten Christensen indsats samt mådehold ift. daglig drift er 

opgaven løst. Ledelsen har prioriteret at fastholde personalekurset 8.-9. november 

2019, ift. den pædagogiske udvikling, hvilket MED-udvalget er enigt i. 

• Forhåndsaftale med BUPL skal med tilbagevirkende kraft udmøntes i indeværende 

år, hvilket ift. lønforhandlingerne i praksis, giver ca. kr. 1.000,00 pr. pædagogisk 

medarbejder. 

• Der er set på nomering af ressourcer ift. at have en ens tildeling i børnehusene ud 

fra estimeret børnetal og fordeling heraf. Der ønskes fortsat at have en økonomisk 
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”buffer” og der er tilsidesat kr. 200.000,00 til legepladsudgift ifm. de 

nye institutioner. 

5) Den nye styrkede pædagogisk læreplan og pædagogik generelt v. Lenette, Karla og Gitte 

• Karla (Levring); Der er konkret arbejdet med ændring af fysisk legemiljø samt 

”legekasser”, der visuelt og med konkreter, støtter/viser vejen for barnet/børnegruppens 

leg. F.eks. ”legekasse” med lægeudstyr. Der er arbejdet med fokus på barnets læring 

gennem barnets ”nærmeste udviklings zone” samt barnets eget perspektiv på læring 

gennem legen. 

• Lenette: Kort opmærksomhed for bestyrelsen omkring forskellen mellem de gamle 

”læreplaner” og ”De nye styrkede læreplaner”, med fokus på de 9 elementer i det 

pædagogiske grundlag. 

• Lenette (Mælkebøtten): I voksenperspektiv er der arbejdet med 3 af elementerne i 

pædagogiske grundlag via drøftelse/eksemplificering af børnesyn og børneperspektiver 

samt læringsmiljøer, der løbende ændre sig i praksis gennem tilrettelæggelse af lege og 

samvær.  

 

6) Nyt fra de 4 enheders forældreråd 

• Det konstateres, at der er en stor forskel mellem de enkelte børnehuse ift.  

forældrevalgte/afholdte aktiviteter. 

 

7) Evt. 

• Punkter til kommende drøftelser: 

1. Optagethed over begrebet ”Dannelse” i dagtilbud. Hvordan opleves/tolkes det i hhv. 

børne- og, voksenperspektiv både i institutionen og i familierne – hvilken kulturel 

ramme vokser barnet/børnegruppen op i? Punkt til kommende drøftelse. 

2. Principper for legepladsen – punkt til kommende drøftelse 

3. Inklusion: Hvordan arbejder vi, i institutionen, rammesættende for de børn der har 

brug for hjælp? Hvilke muligheder/udfordringer arbejdes der med konkret? 

Referent  

Lenette D. Jensen 

d. 151119 


