
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 2.9. kl. 19 -21 i TUMLEHØJEN 

 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde. Godkendt. Fotos af 

bestyrelsesrepræsentanter kom ikke. Ved første bestyrelsesmøde næste 

gang tager Thomas kamera med og tager et foto af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

  

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

 

3. Nyt fra formanden. Intet nyt.  

 

4. Nyt fra institutionen. Herunder den varslede besparelse på 9.9 mil.  

 

Elverhøjen skal udbygges med 40 pladser, der har været det første møde 

med arkitekterne, afventer den endelige godkendelse fra børne-unge 

udvalget. Planlagt at være færdig december 2020. Tankerne er 24 

vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.  

 

Der er varslet besparelses på 9,9 millioner på indeværende år på B&U 

området. Dvs. på de sidste 4 måneder. Beløbet fordeles mellem skole og 

dagtilbud. Fordelingen kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der er 

møde i B&U-udvalget mandag. Institutionslederne er indkaldt til møde 

tirsdag, hvor der vil blive orienteret om udvalgets beslutning. Jytte 

sender en orientering rundt til bestyrelsen, når hun får at vide, hvad der 

forventes at vi skal spare.  

 

 

5. Forældremødet d. 26.9. Input til formandens beretning: Vi har stået i 

udbygningens tegn længe pga. mange børn i området. Personalet i 

børnehusene har drøftet følgende emner: Læringsmiljøer, hverdagen, 

hvad røre sig på stuen? Informationer fra storbørnsgruppe. 



Dybkærgården: Laura, sundhedsplejerske giver oplæg omkring ”Tydelige 

forældre i barnets liv” 

Tidspunkt: Fra 17.00 – 18.30 torsdag d. 26. september.  

Dybkærgården: Louise fortsætter, der skal vælges én til. 

Skovbuen: Mia stopper, Naja? 

Tumlehøjen: Mette fortsætter, Pernille stopper 

Elverhøjen: Thomas fortsætter, Camilla stopper.  

 

6. Åbningstiderne i Skovbuen. Det er et ønske, fra institutionen, at få 

normaliseret åbningstiderne, da det er en udfordring at lave arbejdsplan 

med de nuværende skæve åbne-lukke tider.                                

Forslag: 6:30 – 16:45 mandag til torsdag, og 6:30 -16:30 fredag. Vi 

laver en brugerundersøgelse derom i skovbuen.  80 % skal sige ja til 

ændring, for at lave det om. Hvis man ikke svarer, er det er ”ja” til 

ændring. Hvis ændringen besluttes, bliver det fra 1. januar.  

  

7. Evt.  

Referent: Charlotte  

 

Mvh  

Jytte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


