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Referat: 

1. Nyt fra Ledelsen 
Der laves ny fotooversigt med kommende forældrebestyrelse valgt for 2019-20 
På næste møde snakkes fotopolitik for ÅMS med udgangspunkt i lovgivning, 
hvilket kan betyde at den nuværende politik justeres. 
Som mange måske har læst i MJA eller andre steder er der meldt 
budgetreduktion ud for Børn&Ungeområdet svarende til et beløb på ca. 10 mill. 
Dette træffes der endelig beslutning om d. 10.9 på et B&U udvalgsmøde. 
Skoleområdet står for størstedelen af reduktionen, og Dagtilbudsområdet skal 
finde ca. 4 mill., hvilket for ÅMS vil betyde ca. 182.000 kr., der skal spares hen 
over de sidste 4 måneder i 2019.Koncernledelsen og Direktionen beder alle 
ansatte om at handle ansvarligt og udvise rettidig omhu. 

2. Nyt fra øvrige bestyrelse 
Der er ikke noget 

3. Sammensætning af ny bestyrelse i ÅMS 
Fra ledelsens side er der nyt forslag til sammensætning af fremtidig 
forældrebestyrelse med effektuering fra kommende valg. Den nuværende 
bestyrelse har siddet i en overgangsperiode med repræsentanter fra alle 
børnehuse både blandt medarbejdere og forældre, dette har været et stort 
mødeforum. Således har alle suppleanter været med på møderne. Nyt forslag 
betyder færre medlemmer i bestyrelse, og suppleanter deltager kun ved frafald 
af valgte forældrebestyrelsesmedlemmer. 
Nyt forslag er godkendt af forældrebestyrelsen 
Ny sammensætning sendes med referat ud som bilag 

4. Tema – børneperspektiv 
Til denne drøftelse havde alle fået udleveret en artikelserie om Børneperspektiv 
i det pædagogiske arbejde fra Danmarks Evalueringsinstitut. Artiklen afstedkom 
en god drøftelse hvor der var mange perspektiver ind over.  
High lights fra drøftelsen er: 
Personalet skal være opmærksomme på og snakke om børns perspektiv  
Der er visse fordele ved aldersopdelte grupper og der er visse fordele ved børn 
er sammen på tværs af alder.  
Børn lærer meget i fællesskabet med andre børn. 
Inddrag børnene i planlægning af aktiviteter.  



Vi skal være opmærksomme på og eksperimenterende med at tage 
børneperspektiv, artiklen nævner 7 metoder til at arbejde med dette.  
Der er meget læring i at personalet sparrer med hinanden og tager på besøg 
ved hinanden.  

5. Skrivelse vedrørende afhentning af børn 
Skrivelsen handler om vores retningslinje for afhentning af børn i vores 
børnehuse, før var der en aldersgrænse på min. 12 år hvis en søskende eller 
anden henter, nu er der ikke en aldersgrænse, men det er en vurdering om en 
søskende eller anden kan tage ansvar for at hente et barn og forældre skal give 
skriftligt samtykke 
Gældende skrivelse sendes med referat ud som bilag 

6. Evt. 
Næste forældre bestyrelsesmøde er 7.10, hvor ny bestyrelse konstitueres 
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