
Bestyrelsesmøde Dagtilbud Vemmelev 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2016 kl. 19.00 – 21.00 
Mødet afholdes i Vejsgården 

 
 
Afbud fra:  Anne 
 

1) Godkendelse af dagsorden. 
Der er tilføjet telefoner under evt. 

  
2) Godkendelse af sidste mødes referat 

godkendt 
 

3) Brev fra forældre 
Brev fra forældre er drøftet og taget til efterretning. Bestyrelsen sammenfatter et 
overordnet brev til politikerne, med bekymring omkring den generelle budgettildeling 
til personaletimer. 

 
4) Frugtordning 

Der er delt sedler ud i Vejsgården, sedlerne i Nygården deles ud snarest. 
Der er tilmelding den 25/1-16. Og derefter ser vi hvor mange der er tilmeldt. 

 
5) Årshjul – datoer for forældrearrangementer 

Kommende storegruppe-forældremøde  den 15. Marts Fra 19-20 for begge gårdes 
forældre 
20. maj bedsteforældredag i begge gårde kl. 10-13 
29. maj markedsdag i Nygården kl. 10-14 
17. juni sommerfest og arbejdsdag i begge gårde  
slut juni afslutning for storegruppen ( kun  for børnene) 
 27. Oktober forældremøde i begge gårde 19-21 (% storegrupper) 
28. oktober lygtefest i begge gårde 16.30- 19.00 
 
Bestyrelsen har udtrykt bekymring ved at der ligger 2 dage i træk i oktober. 
Personalet og ledelsen kigger på det igen.  
 

6) Budget 2016 
Det ser okay ud pt. – dog er der stadig et underskud der skal indhentes. 

 
7) Ejendomsservice 

De er kommet rigtig hurtigt når man har henvendt sig. Så pt. virker det fint. 
 

8) Tabulex 
Det virker fint. Der er stadig nogle indkøringsudfordringer. Dejligt at forældre er gode 
til at svare tilbage. Der er dog en del der stadig mangler at udfylde børnenes 
stamkort, det bliver der hermed opfordret til. 

 
9) Evaluering af personaledagen 

Tak til forældre, der var flinke til at afhente børnene tidligt denne dag. Det var et godt 
sted – det var gratis. Det var en god og udbytterig dag, med stort fagligt indhold. 
Personalet fik nogle fælles redskaber med, som der kan bruges i hverdagen. 

 
10) Børn og seksualitet politik  

Politik udarbejdes med bestyrelsen, efter fælles personalemøde, hvor personalet har 
haft mulighed for at drøfte deres indput. 
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11) Hvordan går det I gårdene? 
I Vejsgården går det godt, der bliver arbejdet godt med læreplanstemaerne. Der har 
været uanmeldt tilsyn af pædagogisk konsulent og der var stor ros. 
I Nygården arbejdes der med de ting der er sat i værk med inklusionsvejlederne. Der 
har også været uanmeldt tilsyn af pædagogisk konsulent, her var ligeledes stor ros. 

 
12) Sommerferiesammenlægning 

Der vil være sommerferiesammenlægning uge 29-30-31 og evt i uge 28 afhængig af 
børnetal. Hvilken gård der vil være sommerferiesammenlægning afhænger af, hvor 
der er flest børn der kommer de pågældende uger. 
 

13) Punkter til næste møde den 10/5 
Sommerferiesammenlægning 
Børn og seksualitet – politik 
Overgreb – politik 

 
14) Evt. 

Telefoner – personalet skal være obs. på at have telefonerne inden for rækkevidde, 
Gitte pointerer overfor personalet, vigtigheden af dette. 

 
 


