
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/5 2022.  

Afbud: Lone deltager fra kl.20, Kirsten. 

1. Nyt fra ledelsen:  

- Nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er Kirsten fra 

Kernehuset og Pelle fra Skolegades børnehave. 

- Der har været formøde om næste Dialogmøde. Temaet i efteråret er 

”Krop, sanser og bevægelse”. Der vil komme oplæg omkring temaet. 

Der er desværre ofte ikke så mange forældre til møderne – dette er 

ellers et stort ønske.  

 

2. Nyt fra den øvrige bestyrelse:  

 

3. Tildelingsmodel: Gennemgang af den nye tildelingsmodellen, der 

tages i brug med budget 2023. 

 

4. Kostordning: Valg af kostordning. Regler for valg / fravalg af 

kostordning gennemgås.   

Emnet bliver drøftet og der er enighed om, at bestyrelsen fortsat 

anbefaler kostordningen. Anne Sofie og Lasse udarbejder udkast til 

skrivelse, der kommer på Aula til alle forældre. Forældrene har derefter 

uge 20 til at komme med evt. tilkendegivelser imod kostordningen. Der 

opstilles postkasser / spande i alle enheder til dette formål. Mandag 

d.23-5 giver ledelsen en tilbagemelding til Anne Sofie og Lasse, så der 

kan træffes beslutning om evt. ordinært valg, såfremt der er mange 

forældre, der er imod kostordningen.  

 

5. Udepolitik: Der blev delt materialer ud fra læreplans teamet: Natur, 

udeliv og science. Lone fortæller om temaet og en temadag, der er 

afviklet i kommunen.   

Lone fortæller om ” Det blå skema” / Tegn på læring 2, som hele ÅMS 

arbejder med. Medarbejderrepræsentanter fortæller om, hvordan der 

arbejdes med temaet i de forskellige huse. I den forbindelse falder 

snakken også på Aula. Det er fortsat et stort ønske om, at der skrives 

ofte ift. de daglige aktiviteter - særligt i Bakkegården. Ønsket er blot få 

ord og gerne et par billeder. Dette er en stor hjælp til forældrene ift. 

dialog med børnene om deres oplevelser i børnehave og vuggestue. Der 

er ikke behov for lange tekster og mange billeder. Forældrene påskønner 



ligeledes opslag på f.eks. tavlerne i børnehusene, så børnene selv kan 

pege og snakke med forældrene om dagens aktiviteter. 

 

6. Afslutning af budget 2021: Rikke gennemgår budgettet for almen 

området. Her er der en difference på 100.000 kr. ud af et budget på 33 

millioner. På specialområdet fortæller Lone at der har været et 

overskud. Vores budgetopfølgning pr. 31-10 var 0. Det vil altid være 

målet. Der har været flere forskellige årsager til, at pengene ikke er 

brugt i 2021. Nu er der investeret i flere nye busser på specialområdet.  

 

7. Det åbne dagtilbud:  d.9/6 fra kl. 19-21 kommer Eva Bak fra 

pædagogisk udviklings sektion og leder os igennem en proces ift. emnet, 

så vi kan få udarbejdet principper for forældresamarbejde i ÅMS. Alle 

lederne deltager i dette møde, og der vil ligeledes være en 

medarbejderrepræsentant fra alle børnehuse.  

 

8. Evt. Dato næste møde: tirsdag d.30/8-2022. 

 

Referat ved Charlotte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


