
 
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2019 

kl. 17.00 – 19.00 
 
  
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 
 
Godkendt 

2.  
Åbningstider i dagtilbud 

LSJ fremlagde to forslag. Forældrene i dagtilbud skal 
høres i forhold til valg af forslag. 

3. 
Orientering om valg i børnehaven 

LSJ: Der er to kandidater til bestyrelsen. Der må afhol-
des fredsvalg. Der skal være en skriftlig tilkendegivelse 
fra de to kandidater ved fredsvalg efterfulgt af en peri-
ode på 10 dage, hvor der kan komme indsigelser. Sker 
det ikke, er de to kandidater medlem af fælles bestyrel-
sen for Årre Børnecenter. 

4. 
Status på værdiarbejdet 

 Råskitse fra AD Libitum 

TM fremviste de logoer, som er modtaget fra AD Libi-
tum.  
Sidste udkast nærmer sig det ønskede. TM arbejder 
videre og kontakter Ad Libitum med kommentarer.  

5.  
Antimobbestrategi vedhæftet til god-
kendelse 

Fælles bestyrelsen godkender antimobbestrategiplanen. 

6.  
Demokrati i børnehøjde 

Børnehaven arbejde med Demokrati i børnehøjde. 
Der skal udarbejdes 3 delmål.  

 1. arbejde med egen forforståelse af familier.  
 2. Børn får medbestemmelse – indarbejdes i God 

Start.  
 3. Hvad er demokrati? – indarbejdes i plan for 

den ældste gruppe. Forløbet varer i 2 år. 
7. 
Bevægelsesstrategi i børnehaven skal    
godkendes. 

Bevægelsesstrategien er i overensstemmelse med DGI-
certificering. 
MKH: Bevægelsesstrategien er udarbejdet, så den er 
tydelig og enkel og derfor nem at implementere i hver-
dagen i dagtilbud.  
Fælles bestyrelsen godkender strategien. 

8. 
Høring af forslag til budgetforhandlin-
gerne til budget 2020. 

Fælles bestyrelsen diskuterer og kommenterer på for-
slag til budgetforhandlingerne til budget 2020.  
Der udarbejdes et samlet høringssvar fra fælles besty-
relsen. 
Overordnet tages der afstand fra besparelserne. Hold-
ningen til høringssvaret fra fælles bestyrelsen er, bespa-
relse på andet end ”varme hænder”. Der er allerede 



 
 

skåret ind til benet.  
MED-udvalget laver høringssvar på næste møde.  

9. 
Orientering fra: 
 
Medarbejdere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledere: Årgangstræf 
 
 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen 
 

 
AAL: Der afholdes forældremøder. Sidste møde er i sep-
tember.  
Nyt skoleår skudt i gang.  
Fredag den 6/9 bliver en læsedag, forfatterdag med 
hjælp fra Bagedamerne.  
Bagedamerne bager boller til alle. 
 
MKH: der er kommet nye børn i børnehaven.  
Linda har set busserne, som vi får mulighed for at an-
vende.  
November og december får børnehaven mulighed for at 
anvende bussen. 
 
 
MH: tirsdag og onsdag afholdtes årgangstræf for årgang 
2017 og 2018. Årgangstræf skal være med til at skabe 
relation mellem forældrene samt en tidlig kontakt til 
både børnehave og skole. Der blev etableret et lille ud-
valg på de to årgange, som skal være tovholder for evt. 
arrangementer på årgangene. 
 
LSJ: Børnehaven afventer 2 tilbud på cykelbanen. 

10. 
Punkter til kommende møde 

Økonomi 
Principper for elevaktiviteter 
Værdigrundlag 
Miljø – solfanger 
Forældre og samfund 

11. 
Evt. 

Fælles bestyrelsen skal finde deltager til dialogaften med 
Børn og Læring. Der meldes ind til TM 
Formanden deltager automatisk.  

 


