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33 Godkendelse af referater + underskrifter - udsat 
Godkendelse af dagsorden. Punkt om mobilpolitik er udsat til januar-mødet. 
 

O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning  

Lærke 
og 

Mikkel 

34 Budget 2021 D 
Ledelsens overvejelse til prioriteringer i budget 2021, og bestyrelsens input til dette. 
Skole og Børnehus kommer ud regnskabsår 2020 med et overskud dels i kraft af corona-
situationen hvor vi ikke har brugt de afsatte midler, nødvendig udskydelse af enkelte 
projekter, samt et stærkt stigende børnetal. 
Ledelses overvejelser går på at prioritere: 
Renovering af multibane – evt. i samarbejde med Dover GF samt satsning på opgradering af 
udeområderne herunder ”et fælles tredje” udeområde fra de nuværende køkkenhaver ned 
mod Naturbørnehaven, herunder forslag om en tværfaglig arbejdsgruppe. Derudover input 
omkring fornyelse af entre til skolen, så den signalere bæredygtighed og natur, prioritere 
undervisning og legearealer, male skure, tildele elevrådet en mindre pulje med henblik på 
medinddragelse/ansvar.  
 

Lars  
og 

Else 

35 Navne til vores enheder.  D.B. 

 Der er fra flere sider foreslået, at vi giver Børnehusets forskellige enheder navne.  

 Forslag om nedsættelse af en udvalg, der laver en konkurrence. 

Drøftelse omkring den navneforvirring der er i lokalområde og forældrekreds - især efter 
udvidelse med Naturbørnehave og vuggestuegruppe, men også i relation til SFO og klub.  
Skal det være navne der beskriver institutionernes indhold – naturbørnehave, integreret 
institution, skole SFO/klub, navne ud fra en historie der binder de enkelte enheder sammen, 
eller…...? 
Beslutning: Et udvalg bestående af Mette, Lars, Lærke udformer en navnekonkurrence der i 
første omgang omhandler børnehaverne. 
 

Lærke 

36 Klimapulje D.B. 
Der er afsat kommunale midler i en klimapulje, som kan søges til lokale projekter.  
Det foreslås, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der kan afsøge muligheder og sammensætte en 
ansøgning 

Der er ansøgningsfrist 1. marts. Mikkel undersøger nærmere hvilke midler der er i spil. 
Derefter tages der stilling til hvorvidt der skal indsendes en ansøgning med afsæt i et 
fremadrettet, konkret formål og værdi for skole og Børnehus. 
Der blev ikke nedsat en klimagruppe, men Mikkel og Lars arbejder videre. 
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37 Bestyrelsesrepræsentanter til forældremøder.  D.B. 

Fra sidste møde er der et forslag om at der på alle forældremøder deltager et bestyrelsesmedlem, der 

ikke er forældre i klassen/gruppen. 

Beslutning: Der skal altid deltage en fra bestyrelsen. Hvis den valgte bestyrelsesrepræsentant 

for klassen/gruppen ikke selv kan deltage, er det dennes ansvar at finde et andet 

bestyrelsesmedlem der kan deltage, samt sørge for at der udpeges en der tager referat fra 

mødet. Vigtigt at der gives taletid til bestyrelsen, så forældrene får ansigt på hvem, der sidder 

i bestyrelsen og hvad den arbejder med. Der ønskes tydelighed omkring dato for de enkelte 

forældremøder. 

Rasmus 
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38 Feedback fra forældrene i børnehaverne.  O. D. 

 Baggrund for indsamling af feedback 

 Tendenser og mønstre i svar 

 Hvad sker der nu 

Indsamlingen af feedback skal ses som en ”temperaturmåling” som vi vil tage med på den 

planlagte pædagogisk dag d. 25. januar. Et anonymiseret spejl som fremlægges for 

medarbejdergruppen – hvilke områder ser forældregruppen fungerer godt, er der input, 

mønstre og tematikker der fordre en justering af den pædagogiske praksis. Derefter vil det 

blive fremlagt i bestyrelsen, og der vil være mulighed for at bestyrelsen får indblik i de 

anonymiserede svar. Forældregruppen vil ligeledes få en tilbagemelding med fortælling/ 

information om det pædagogiske fundament og den pædagogisk praksis i hverdagen. Dette 

skal ses i sammenhæng med arbejdet med justering af den pædagogiske lærerplan 

I forbindelse med drøftelse om hvorvidt ledelsen burde have inddraget bestyrelsen i arbejdet, 

udtrykte ledelsen, at der var behov for hurtig handling, og at det havde været at foretrække, at 

bestyrelsen var blevet informeret. Dette blev taget til efterretning. 

 

Else  
og  
Lars 

39 Bestyrelsens håndtering af forældrehenvendelser.  D.B. 

Forældrerepræsentanter modtager med mellemrum henvendelser fra forældre. Vi drøfter, hvordan vi 

bedst håndterer disse henvendelser, og hvilke muligheder der er for at handle. 

Beslutning: Tydelighed omkring kompetencer bestyrelse- ledelse. At vi alle er opmærksomme 

på at hjælpe forældre med at rette henvendelse til rette sted – at få beskeder sendt derhen 

hvor den hører hjemme.    

 

Lærke 
og 

Mikkel 

40 Bestyrelsens og ledelsens samarbejdsformer.  D. 

Bestyrelsen har fået flere nye medlemmer, og dette efterår har været ”crazy” på mange måder. Det vil 

derfor være en god ide, at vi sammen får drøftet, hvordan vi bedst arbejder sammen. 

Dette punkt er drøftet under ovenstående punkt. Enighed om fokus på samarbejde, den gode 

hverdag, og et årshjul med tidshorisont, hvilket vi tidligere har udarbejdet i starten af et nyt 

skoleår. Dette er i år helt naturligt ”kørt over” af fokus på skolelukning.  

Opmærksomhed på at dagsorden kommer rettidigt afsted og frist for at sætte punkter på 

dagsordenen.  Vi afsøger mulighed for møde med repræsentant fra skole og samfund og/eller 

repræsentant fra fagsekretariatet.  

Lærke 
og 

Lars 

41 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

 Præsentation af bestyrelsens medlemmer ligger nu på hjemmesiden 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Ansættelser 

Lærke deltager i ansættelsesudvalg. Samtaler først i uge 3 

 Coronarelaterede forholdsregler og information. Brug af mundbind. 

 Fælles bestyrelsesmøde i januar er aflyst.  Vi holder selv fast i datoen. 

 Ny direktør på vores område: Søren Buch. Ny ledelsesstruktur. 

alle 



   

   

 

Referat bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 17. december 2020 på Teams 

 
 Nyt fra andre 

 Profileringsgruppen v. Mette 

 Økonomiudvalget v. Nina Udsat 

 
 

42 Evt.  

 


