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Dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 8/3 kl. 19.00-21.30 i 
Mælkevejen Peter Wesselsvej 40  

Indkaldt: 
Institution  Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant 

Mælkevejen "Abed" Abdulfattah Abouselou Ulla Kirkelund - 

medarbejderrepræsentant 

Landbørnehaven Kristina Carøe Nicolajsen - Ferie Anette Bandholm Bech Johansen - 

medarbejder repræsentant  

Pilekvisten Michelle Rasmussen Anja Krogh Andreasen - 

medarbejderrepræsentant 

Øster Dahl børnehave Mona Møller Fanø - Afbud  

Børnehuset Spiren Mille Kjærgaard - Afbud  

Humlebien Jesper Gad – minus 

Jess Pape  

 

Abildgaard børnehave Taija Erichsen   

Spiloppen Tanja Mølgaard  

Dagplejen  Ann Møller  

 
Forældrebestyrelsens sekretær: distriktsleder Gitte Julie Højbjerre 
Referent: Kirsten Christensen 
 
Dagsorden:  
1. Underskrift af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet 
2. Orientering ved Gitte.  Gitte orienterede om de dialogmøder der vil blive 

afholdt henover året. 
 
Bestyrelsens principper: 
Distriktsbestyrelsens principper blev drøftet. 
Bestyrelsen nikker ok til det nuværende.  Evt. 
nye principper drøftes på næste ordinære møde 
d. 7/6. 
 
Kommunalt frokosttilbud: 
Drøftelse af om bestyrelsen kan få indflydelse på 
hvordan det undersøges, om der er flertal for en 
kommunal frokostordning.  Vi har i kommunen 
desværre ingen indflydelse på, hvordan 
undersøgelsen er bygget op på, da det er en 
regeringsbeslutning, at forældre skal lave et 
aktivt fravalg for at undgå den kommunale 
frokostordning.  
Jess foreslår, at vi undersøger om der er en 
mulighed for at ændre på den procedure.  
Jess laver forslag om evt. ændring af 
svarmulighed. 

3. Styrelsesvedtægten  
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Vedtægten har været sendt til høring i perioden 
9. februar – 12. marts 2018, den forventes 
endeligt godkendt på Børne- og 
Ungdomsudvalgets møde den 3. april 2018.  
Distriktsbestyrelsen drøftede udkastet og 
udarbejdede høringssvar med ønskede 
tilrettelser. 

4. Kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten: 
Som et nyt tiltag inden for dagtilbudsområdet, 
skal der fremover laves kvalitetsrapport 1 gang 
årligt.  
Kvalitetsrapporten skal opsamle resultater og 
tilkendegive retning for den grundlæggende 
udvikling på dagtilbudsområdet. Den skal 
fungere som et dialog- og udviklingsredskab.  
Selve rapporten kommer i høring.  
Distriktsbestyrelsen holder derfor ekstra møde 
den 12/4 kl. 19-20.30 i Mælkevejen.   
 

5.  Forslag til ændrede mødedatoer: 
Mandag d. 27. februar – udgår, mødet flyttes til d. 8/3  
Onsdag d. 16. maj – flyttes til den 7/6 
Torsdag d. 6. september –  flyttes til den 30/8 
Tirsdag d. 27. november – flyttes til den 22/11 

Datoer for fremtidige møder er: 
Ekstra møde - kvalitetsrapporten den 12/4 
Den 7/6 
Den 30/8 
Den 22/11  

6. Evt. 

Tak for et godt møde    
 
 


