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Referat bestyrelsesmøde i ÅMS d. 30-11-20 kl. 19.00-21.00:  

Tilstede: Jeppe, Anne-Katrine, Pia, Anya, Rikke, Lone 

Afbud: Tina, Britta, Charlotte, Lasse, Nanna, Lone M. og Thomas 

Ordstyrer: Rikke 

Referent: Lone 
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Nyt fra ledelsen: 

• Velkomst  

 

 

Rikke byder velkommen og 

ønsker tillykke med valget 

til den nye bestyrelse. 
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Præsentation af den nye bestyrelse 

 

 

Præsentation bordet rundt 

og Rikke og Lone 

præsenterer også 

børnehusene i ÅMS. 
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Konstituering af den nye bestyrelse 

 

 

Jeppe Pedersen genvælges 

som formand og Pia 

Andersen vælges som 

næstformand. 
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Håndbog for forældre i daginstitutionsbestyrelser 

 

 

 

 

Vi gennemgår håndbogen. 

Vi drøfter bestyrelsens 

beføjelser, gennem de 

eksempler der er 

beskrevet, og hvilke 

konkrete principper vi har 

arbejdet med i ÅMS de 

seneste 2 år. 

 

Eksempelvis: 

 

Organisationsændringen i 

2019, hvor bestyrelsen var 

inddraget og lavede 

høringssvar. 

 

I ÅMS er der i børnehusene 

nedsat forældreråd, der 

står for alle sociale 

arrangementer. 

 

Kostordningen  

 

Fælles feriepasning 

 

Deltagelse i 

ansættelsesudvalg ved 

ansættelse af fast 

personale. 
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Inddragende processer i 

forhold til den styrkede 

pædagogiske læreplan. 
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Forretningsorden 

 

 

Forretningsordenen 

gennemgås og justeret i 

forhold til suppleanternes 

deltagelse.  

 

Bestyrelsesmødedato 

rettes fra den 28. 8 til den 

26.8.2021 

 

Jeppe foreslår og vi  

beslutter at lave en 

kontaktliste over 

bestyrelsen med 

mailadresse og 

telefonnummer, som 

supplement til 

billedpræsentationen, der 

ophænges i alle børnehuse. 

 

Hvis der er 

bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter, der ikke 

ønsker at opgive mail og 

telefonnummer skal Lone 

eller Rikke have besked 

senest onsdag den 9. 

december. 

 

Vi drøfter Dialogmøderne 

med udvalget og vores 

mulighed for at stille 

spørgsmål og bringe 

relevante emner på 

dagsordenen. 

 

Jeppe og Lone sidder med i 

udvalget, der laver 

dagsorden til møderne, 

hvilket vi ser som en stor 

fordel. 

 

Dialogmødet i både forår 

og efterår 2020 er blevet 

aflyst grundet Corona. 
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Underskrivning af tavshedserklæringer og 

fotografering 

 

 

Der er taget foto og 

underskrevet 

tavshedserklæring.  

 

 

 

 

Eventuelt og tak for i aften. 

 

 

 

Vi drøfter fremtidens 

udfordring med at 

rekruttere kvalificerede 

pædagoger. 
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Det er vigtigt at være 

praktiksted og gøre os 

synlige på 

uddannelsesstederne. 

 

 

Punkter til næste møde: 

• Styrkede pædagogisk læreplan 

• Aula, herunder fremtidig fotopolitik 

• Status på budget 2020 

 


