
Bestyrelsesmøde Dagtilbud Vemmelev 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. August 2015 kl. 19.00 – 21.00 
Mødet afholdes i Vejsgården 

 
Alle er fremmødt.  
 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

  
2) Godkendelse af sidste mødes referat 

Godkendt 
 

3) KIDS – proces 

KIDS er kvalitet i dagtilbud og er udviklet af Slagelse kommune i samarbejde 
med to forskere, og skal bruges i alle kommunens dagtilbud.  
Vi bibeholder familiegrupper i Nygården og aldersopdeling i Vejsgården. KIDS 
skal fremover bruges som redskab i alle kommunes institutioner ved 
pædagogiske tilsyn. Ud fra evalueringen skal ledelsen udarbejde nogle 
handleplaner for gårdene, som der bla. skal arbejdes med på personalemøder 
og som munder ud i nye tiltag i det daglige arbejde. Bestyrelsen bliver 
inddraget gennem hele processen. 

 
4) Legepladsrapporter 

Der har været årligt gennemsyn. De få ting der er at handle på, bliver der handlet på. 
  

 
5) Budget høringssvar, Bilag er tidligere udsendt af Gitte. 

Vi har udarbejdet et høringssvar på budget 2016-2019. 
 

6) Markedsdag for begge Gårde. 
Er den 20. Sept. kl. 10-14, og afholdes i år i Nygården. Indgang er 15 kr. Pr. Person 
som går til de aktiviteter og den forplejning der bliver, bla. kaffe/kage/popcorn, slush-
ice mm. Det skal bare løbe rundt, der skal ikke være et overskud ud af det. 

 
7) Forældremøder 

Den 20. okt i Vejsgården og 22. okt. Nygården kl. 19-21. Nærmere herom. 
Der arbejdes på indholdet. 

 
8) Storegrupper 

Er startet og fungerer godt. Vi har været heldige at få hallen hver onsdag.  
forældreinformationsmøde den 23. Sept i Nygården kl. 19-20 og den 1 okt. I 
Vejsgården kl. 18-19. 

 
9) Evaluering af sommerferiesammenlægning 

Forældrerepræsentanterne har kun gode tilbagemeldinger. Det er vigtigt og rart at 
der så vidt muligt er kendt personale for både børn og forældre.  

 
10) Aftale om ferieafvikling 

Ledelse og MED-udvalg har talt om, at lave nogle aftaler ifht. personalets ferie, for 
ikke at være underbemandet. 
Kunne det være en ide, at lave sommerferiesammenlægning i 4 uger, for at bruge 
ressourcerne rigtigt. 
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11) Minimumsnormering – forældrehenvendelse 

I bestyrelsen har vi ikke ressourcer til at tage kampen med minimumsnormeringer. 
Men det er nævnt i høringssvaret for budget 2016-2019 

 
12) Orientering 

 
a) Formanden 

intet 
 

b) Forældrerådsrepræsentanter 
 
Vejsgården: 
Er ved at planlægge kombineret sommerfest og arbejdsdag.  
 
Nygården: 
Har holdt en dejlig sommerfest og arbejdsdag 

 
c) Fælleslederen 

Børn og unge konference den 24. Oktober på Grand Park. Thea, Tudlik og 
Lene deltager som forældrerepræsentanter. 
Børneintra skulle i løbet af efteråret starte op.  
Slagplan (det pæd.værktøj som personalet arbejder i) Der skal evalueres på 
læreplanerne i Slagplan. 
 

13)Kort nyt fra institutionerne. 
 

d) Børneinstitutionen Vejsgården 
Der kommer en PA-studerende 
Anita (skovsneglene) og Sara er kommet i Vejsgården. 
Marianne kommer på skovmyrerne og Bente kommer på skovuglerne. 
Leif er i løntilskud. Irene er i løntilskud. 
 

e) Nygården 
Irene er på PD og er ved at afslutte den. Mai er i rotation og vil også være der 
mens anne er væk. 
Anne er på PD fra uge 43-49 
Annelise og Anne er kommet i Nygården. 
Der kommer en PA-studerende 
Helene Nielsen starter løntilskud pr. 1.9. 
   

14)Punkter til næste møde 
 høringssvar 
 forældremøder 

 hvem ønsker at fortsætte i bestyrelsen 
 

15) Næste møde den    
 14. september kl. 18-19 

16)Evt. 
 intet 

 


