
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Telefon 23 34 90 56 

   
Bestyrelsesmøde den 12. august kl. 19-21 
Ådalsparken 43 
 
Til stede:, Rasmus Laursen Pernille Agergaard, Louise Pedersen, Réne 
Larsen, Anna Muff, Signe Krøier, Christina Grunddal, Susanne Olesen. 
Afbud: Julia Rytter Dakwar, Inga Sørensen og Lotte Andersen, 
 
 
 

1. Nyt fra områdeleder. 
Vision 2025 som sidst var i høring er nu politisk vedtaget. 
 

2. Høring ny Børn og Unge politik 
Bestyrelsen drøfter høringsmaterialet og har mulighed for 
at udarbejde høringssvar. 
Bestyrelsen har enkelte kommentarer som sendes i et 
høringssvar. 
 

3. Høring søskendefordel 
Bestyrelsen drøfter høringsmaterialet og har mulighed for 
at udarbejde høringssvar. Der er ud over høringsmaterialet, 
medsendt mail fra midt/Østerbyens bestyrelsesformand. 
Bestyrelsen er i tvivl om problemets omfang og hvilke og hvor 
store konsekvenser søskende fordel vil have for førstegangs 
forældre. Der udarbejdes høringssvar med udgangspunkt i at vi 
anbefaler søskendefordel. Bestyrelsen vil anbefale at der laves en 
testperiode og at nye regler formidles til alle forældre, for at 
undgå misforståelser. Vi anbefaler desuden at politikerne forholder 
sig til om forholdet mellem daginstitutionspladser og 
dagplejepladser er up to date i.f.t. forældreønsker. 

 
4. Tillæg til forretningsorden 

Det udarbejde tillæg godkendes af bestyrelsen. 
Godkendt 

 
5. Budget 2020  

Bestyrelsen ønsker at blive opdateret om nyt i forhold til 
budgettet og drøfter planlægning af fremtidige 
bestyrelsesmøder i.f.t. den politiske kalender. 
Der er intet nyt vedr. budget 2020.  
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6. Kendskab til de forskellige afdelinger 

Drøftelse af hvad bestyrelsen har brug for at vide om de 
enkelte afdelinger, hvorefter områdeleder kan tilrettelægge 
informationen. 
Der udarbejdes en billede kavalkade/præsentationsvideo fra hver 
afdeling, som introduktion til bestyrelsesmedlemmer. Der skal 
lægges vægt på fakta om antal børn, personale, struktur/grupper, 
geografisk placering, fysiske rammer ude og inde, 
børnesammensætning, frugt/frokostordning og hvis afdelingen har 
et særligt fokus. 
 
 

7. Nyt fra områdebestyrelsen 
Opsamling fra dagens møde til videreformidling. 
Næstformanden udarbejder en opsamling som sendes ud til 
forældre som information. 
 
 

8. Evt. 
Gennemgang af oplæg til præsentation af bestyrelsen og 
bestyrelsens opgaver. 
Kort drøftelse af borgerforslag. 
 

 
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Olesen 
Områdeleder 


