
REFERAT FÆLLESBESTYRELSEN  
 

 

Dato: 01-10-20 kl. 17.00 -19.00  
Sted: SFO-lokalet  
Referent: Kirsten Skipper 
ORDSTYRER: Kirsten Marie 
 
Til stede: Tove, Conny, Lotte, Anne Marja, Olga, Kirsten Marie, Mette, Kirsten Skipper (online) 
Afbud: Rikke 

TID EMNE 
17.00-17.15  Godkendelse af referat.  

Der stilles opklarende og undrende spørgsmål.  

17.15-18.00 Olga: Landsbyhavens tilsyn og læreplanen for børnehaven (sidstnævnte til 
godkendelse). 
Olga gennemgår i plenum, der stilles opklarende spørgsmål. Ros til læreplanen 
og tilsynet fra den samlede bestyrelse. Vi bakker stærkt op om det, der sker i 
børnehaven. Så snart materialet er helt gennemarbejdet skal det lægges ud på 
hjemmesiden, dette sørger Olga for i samarbejde med sekretæren.  
 

18.00-18.20  Spisning 
18.20- 18.40  Tove: Dialogmøde 21/9 - Udviklingsplanen - herunder værdierne fra vores fælles 

pædagogiske dag  
TRYGHED NÆRVÆR OG GLÆDE og hvad det betyder og hvordan det kan 
ses i hverdagen. Tænk over hvad TRYGHED NÆRVÆR OG GLÆDE betyder 
for dig som forældrerepræsentant?  
Vi genser videoen, som Tove havde lavet og viste til forældremødet for at 
understrege, at forældrenes input bliver taget alvorligt. Udviklingsplanen lægges 
i drev-mappen, således at vi hver især kan læse den hjemmefra og bruge tiden på 
næste møde på drøftelse. Senest en uge inden næste møde lægger Tove et 
dokument ind i mappen med de punkter, hun ønsker vi har særlig fokus på. På 
denne måde har personalet også haft møde og er kommet med deres input. 
Vi når ikke den sidste del omkring betydningen for forældrerepræsentanterne; 
dette skubbes til næste møde. 
 

18.40-18.50 Udtalelse til det kommunale budget for det kommende år (s. 54-56) 
Flyttes til næste møde, da Tove har en video med til præsentation af budgettet, 
som tager 14 minutter. For at komme ordentligt omkring punktet aftaler vi at alle 
ser videoen omkring budgettet umiddelbart før næste møde. 
 
Generel kommentar: møderne bør så vidt muligt give tid til diskussion og dialog 
frem for oplæg og fremlæggelser, som kan ses/læses forud for mødet. Dette vil vi 
tilstræbe fremover. 
 

18.50-19.00 Evt.  
Vi bruger lang tid på spisning under møderne og der stilles forslag om at vi 
dropper decideret aftensmad men i stedet får snacks som kan spises mens vi 
fortsætter mødet. Alle er enige, dette kan effektueres fra næste møde. 



 
 

● Hjemmesiden (Kirsten Marie) 
Forældrerepræsentanterne vil gerne tilbyde fortsat at komme med inputs til 
hjemmesiden løbende. Når inputs er færdiggjort deles de med den øvrige 
bestyrelse i drev, der rettes til, og løbende når teksterne er godkendte sørger 
sekretær Rikke for at lægge dem på hjemmesiden.  

● Plan for det videre arbejde med principper (hvis tiden tillader det) 
Flyttes til næste møde grundet tiden. 


