
Mødetype:  

Formål med mødet: Område bestyrelsesmøde, Ribe  4. møde   
Dato for mødet: 2.12.2019 

kl. 17.15-19.15 

Sted: Områdekontor,  

Nør-Eng 6, Ribe 
Forberedelse:  

1) Udkast til principper vedr. billeder og video 
2) Evaluering af indsats for styrkede forældresamarbejde 
3) Børn & Unge politikken 

Mødedeltagere: 

Mødeleder: Anders Thomsen, formand 

Referent: Katharina 

Afbud: Anders og Bente 
 

Susan deltog fra 18.30 

  

Kl. Orientering Drøftelse Beslutningsreferat  

 
17.15 Opfølgning vedr. høringssvar ”Deltidspladser”  Deltidspladser er alene for det barn der er barselsorlov på. 

 

17.20 Evaluering af møde med udvalg 26.11. + Børne &Unge politikken  Dialog omkring mødet og positiv tilbagemelding af de som deltog. 

Nye bestyrelsesmedlemmer: Forslag, at der udsendes en ”pakke” med diverse oplysninger, 

som Dagtilbudsloven, Børn& Unge politikken og de i bestyrelsen udarbejdet retningslinjer 

m.m. 

17.40  Udkast til retningslinje billeder og video 

v/Kristian 

Gennemgang af materialet og dialog omkring opbevaring af billeder/video.  

Udkast rettes og sendes med referat ud til bestyrelsen. 
Beskrive formål for retningslinje og dialog med afdelingerne. Samt få en procedure for hvor 

længe billede/video materiale opbevares/slettes. 

Emnet tages med på bestyrelsesmøde, 25. marts 2019.  

Ovenstående drøftes med de pædagogiske leder for det fremadrettede procedure. 

17.55 Den styrkede læreplan v/Susan  Kort gennemgang af arbejdet omkring den styrkede læreplan. Herunder hvordan der i bestyrelsen 

kan arbejdes med ”forældresamarbejde” 

 

18.05  KL Partnerskab, Evaluering af indsatser 

for styrkede forældresamarbejde.  

En fortsættelse fra pkt. Den styrkede læreplan, forældresamarbejde.  

• Arrangementer i afdelingerne 



• Forældremøder 

afdeling/gruppe 

• Temaoplæg/ møder for grupper 

af forældre 

• Små forældremøder med konkrete emner 

• Forældreinddragelse/-involvering 

• Gensidige forventninger 

• Kommunikation til/fra forældre/institution 

18.25  Forældresamarbejde (dialog omkring 

gensidige forventninger, 
informationer/nødvendige oplysninger, 

og lign.) 

 

Det aftales: 

Bestyrelsesmøde den 13.1.2019 kl. 17.15-19.00  

Emne: Forældresamarbejde 

Materiale: Den styrkede læreplan 

18.35  Brug af forældreråd v/Lise 

 

Hvordan er det muligt at bruge forældrerådene i området.  

Forslag: eks. arrangementer, som forældrerådene står for 

At bestyrelsen får indblik i hvad forældrerådene er optaget af.  Emnet tages med i arbejdet med 

Den styrkede læreplan, forældresamarbejde 

19.55 Pkt. v/Katharina 

Budget 2019 

• Forbrug  

• Børnetal 

• Ansættelse  

 
Budget 2020 

• Besparelse (mælk) 

 

Øvrige informationer: 

• Verdensmål 

www.verdensmaalene.dk  

  

• Evt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Forbrug: Der forventes et mindre overskud på budget 2019, som bl.a. skal bruges til reparation/ 

ny køb til legeplads i 2 afdelinger. 

Børnetal: er faldende for 2020 

Ansættelse: Der ansættes medarbejdere løbende. Flere afdelinger har tidsbegrænset ansatte 

medarbejdere, som udløber først på året 2020. 

 

Budget 2020: Er lige kommet og på dagsorden 25.3.20, hvor der prioriteres for årets 
tiltag/indkøb. 

Verdensmål: Kort film, som fortæller omkring verdensmål. Det er politiks besluttet, at der skal 

arbejdes med: 

1: Afskaf fattigdom  

2: Kvalitet i uddannelse  

13: Klima indsats  

Der er nedsat en arbejdsgruppe med 3 pædagogiske leder og områdeleder. Der udarbejdes en 

folder, som kort beskriver verdensmålene. Arbejdet med verdensmålene er tænkt, at indgå i tema 

jf. læreplan¨ 

 

Evt: I forbindelse med besparelse bortfalder mælk fra januar 2020. Der kommer information ud 
via Tabulex på hvorledes det fremadrettet gives/ikke gives mælk. 

http://www.verdensmaalene.dk/


 

19.05  Gennemgang af referat og underskrift Udføres den 13.1.20 

    

Pkt. til kommende møde: 

• 13.januar.2020: Den styrkede læreplan, forældresamarbejde 

• 25. marts 2020: Retningslinje billeder og video. Budget 2020. Planlægge bestyrelsesvalg. 

 

 

 
 
 


