
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Telefon 23 34 90 56 

   
Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2019 kl. 19-21 
Ådalsparken 
 
Afbud: Pernille, Rene, Louise og Rasmus 
 
Dagsorden: 

1. Nyt fra områdeleder 
a. Status pædagogisk læreplan 

Vi forventer at være færdig med et udkast til 
medarbejderne, til gennemlæsning først i det nye år, 
hvorefter materialet tilrettes. Trine og Inga fremlægger 
resultatet for bestyrelsen på møde i det nye år. 

b. Uddannelse: Lego og SPLM 
Vi skal have 7 pædagoger, 1 fra hver afdeling, afsted på 
diplom modul uddannelsen ”Leg og kreativitet” med start i 
januar 2020. 
SPLM: de nyansatte pædagoger er alle startet på et 
opfølgningskursus. 
Der arbejdes på at lave et ”mini” forløb for 
pædagogmedhjælperne, så de også får et fagligt løft. 

c. Udvikling af ny mødestruktur 
Vi er i gang med omorganiserer vores mødestruktur så vi 
får bedre udnyttelse af vores ressourcer.  

d. Status udarbejdelse af Afdelings intro. 
Der skal lige lidt mere styr på teknikken, så vi regner med 
at afdelingernes intro er klar til medio april 2020. 
 

2. Budget 2020 
Orientering og drøftelse af det indgåede budgetforlig og 
betydningen for området. 
Bestyrelsen har sendt bemærkninger til direktionens budget i 
balance. 
Bestyrelsen blev orienteret om førstebehandling og de mulige 
konsekvenser dette kunne medføre. 
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3. Høring forslag til retningslinjer for deltidspladser til børn 
med forældre på orlov efter Barselsloven. 
Bestyrelsen drøfter forslaget og Julia udarbejder og sender 
høringssvar. 

 
 

4. Høring ny tilsynsramme. 
Bestyrelsen drøfter forslaget og Julia udarbejder høringssvar. 

 
Er man interesseret i at læse høringssvarene, er man meget 
velkommen til at kontakte egen afdelings bestyrelses-
repræsentant. 
 

5. Evt. 
Bestyrelsesrepræsentanterne er inviteret til et fællesmøde 
temamøde d. 26.11.2019.  
 
Bestyrelsen besluttede at oplyse om følgende til kort info på 
TABULEX:: 
Høringssvar vedr. budget og Tilsynsramme. 
 

          Referatet læst op og godkendt. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Olesen 
Områdeleder 


