
Bestyrelsesmøde Dagtilbud Vemmelev 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. Maj 2015 kl. 19.00 – 21.00 
Mødet afholdes på Nygården 

 
Afbud fra: Rasmus, Mie. 
 

1) Godkendelse af dagsorden. 
For at prioritere henvendelsen fra forældrene, vil vi gerne bytte rundt på 
rækkefølgen, så forældrehenvendelsen fra Vejsgården er pkt 3 og budget er pkt 4. 
Og under pkt 3 vil også komme mellemmåltidsordningen samt interne og eksterne 
referater. 
Godkendt. 

  
2) Godkendelse af sidste mødes referat 

Intet at bemærke til de 2 sidste referater. 
 

3) Forældrehenvendelse fra forældre Vejsgården, se de tidligere sendte bilag. 
Der var en orientering om hvad det drejede sig om, samt en snak/diskussion om 
situationen.  
Der er enighed om at der mangler hænder. Bestyrelsen er undrende over at der ikke 
er rettet henvendelse til bestyrelsen inden henvendelse til kommunen og politikerne. 
Da det er det normale procedure. 
Bettie er pt. kommet i Vejsgården og er konstitueret daglig pædagogisk leder pr 1/6. 
Anne er så ikke konstitueret daglig leder længere pr 1/6. 
Ang. Cykler på legepladsen. Hvis det er institutionens cykler er der ikke noget krav 
om at man skal have cykelhjelm på. Hvis man har egen cykel med, skal cykelhjelm 
medbringes. Det er forældrenes ansvar at lære deres børn at de skal tage 
cykelhjelm på og spørge personalet om hjælp. Det er ikke et krav at man har 
cykelhjelm med hvis man har løbecykel med. Personalet er selvfølgelig obs. På at 
hjælpe børnene med hjelmen. Men bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at det 
kan være mere farligt at have hjelmen med da de ofte bruger cykelen som 
transportmiddel fra et legested til et andet. 
Bestyrelsen er undrende overfor, at forældre tager kontakt til andre forældre, hvis de 
oplever at et barn kommer til skade. Og ikke overlader det til personalet og stoler på 
at personalet kan vurdere situationen. Personalet vil i hvert tvivlstilfælde ringe til 
forældrene. Hellere en gang for meget end en gang for lidt. 
 
 

a) Mellemmåltidsordning 
Bestyrelsen har vedtaget at mellemmåltidsordningen fastholdes. 
Der er et overskud. Pengene deles ud i forældrerådenes kasser. 
Prisen reduceres for vuggestuebørnene så den bliver 10 kr. Pr. Uge. 23 x10kr 
= 230kr. 
Og for børnehavebørn fastholdes 20 kr. Pr. Uge. 23 x 20kr = 460 kr. 
Frugtordningen står også fremover for at indkøbe knækbrød, rugbrød, 
leverpostej og smør. 
Kitt laver en seddel med betaling senest 15. Juni. 2015. 
 

b) interne og eksterne referater 
det er besluttet at der laves interne og eksterne referater. De eksterne 
ligges på hjemmesiderne 

 
4) Budget 

Det oprindelige underskud bliver mindre. Gitte orienterede om budgettet. 
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5) Evaluering familiegrupper 
Vi afventer om der bliver lavet en central evaluering, eller laver bestyrelsen en 
evaluering blandt forældrene. Personalet har lavet en skriftlig evaluering. 

 
6) Dialogmøde – kort referat 

Der skal sparet 24 mill. på uddannelsesudvalgets budget. 8 mill.  på 
dagtilbudsområdet. 

 
7) Opsamling fra forældremøderne 
8) Se pkt. 3. 

 
9) Orientering 

 
a) Formanden 

Intet andet her som ikke er nævnt 
 

b) Forældrerådsrepræsentanter 
 
Vejsgården: 
Har holdt arbejdsdag, Har snart bedsteforældredag. Vejsgården vandt 
forboldturneringen. Vi holder sommerfest den 18. Juni. 
 
Nygården: 
Nygården har bedsteforældredag i morgen, snart grøn festival for alle børn i 
område Vemmelev. Sommerfest/arbejdsdag den 19. juni 
 
Akaciegården: 
Har snart bedsteforældredag, holder snart afslutning for storegruppen på 
Trelleborg.  

 
 
c) Fælleslederen 

Markedsdag den 3. Søndag i september i Nygården. 
 

10) Kort nyt fra institutionerne. ( dette punkt nåede vi ikke, tiden var gået) 
 

d) Akaciegården 
 

e) Børneinstitutionen Vejsgården 
 

f) Nygården 
   
 

11) Punkter til næste møde 
 

12)  Næste møde den  27. August i Nygården 
 

13) Evt. 
 


