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Referat fra områdebestyrelsesmøde den 22. januar 2020  
 
Afbud: Pernille Agergaard, Ådalsparken og Louise Pedersen/suppleant, 
Bakkegården 
 
 

1. Orientering fra områdeleder 
- Fødevarestyrelsen har meddelt at de fremover vil 

håndhæve kravene til vores køkkener i forbindelse 
med frokostordningen/tilberedning af maden  
Vi afventer p.t. hvad det helt konkret betyder. 

- En pædagog fra hver afdeling er netop startet på et 
diplommodul ”Leg, kreativitet og læring”. 

- Pædagoger fra hver afdeling har gennemlæst vores 
udkast til Ny styrket læreplan. Vi forventer planen er 
færdig i februar og vil gennemgå materialet på næste 
bestyrelsesmøde, hvor PL Trine fra Tarphagevej 
deltager.  

- Der er forhandlinger i gang vedr. køb af Åmosehuset. 
Så snart det er i orden, kan vi starte med 
projekteringen. Forældrebestyrelsen bliver 
repræsenteret i byggeudvalget. 
 

2. Serviceniveau vedr. mælk 
Budget 2020 indebærer at der ikke længere er tilbud om 
mælk i daginstitutionerne. Orientering om hvad det 
konkret betyder i området for både vuggestue- og 
børnehavebørn samt morgenmad. 
- Det betyder, at både vuggestue og børnehavebørn får 

tilbudt vand fra 01.02.2020. Børn under 1 år får 
modermælkserstatning. 

 
3. Opfølgning fra fyraftensmøde 26.11.19 

De deltagende repræsentanter giver en kort 
opsummering af aftenen 
- Julia formulerer nogle spørgsmål og sender til 

direktør Jørn Henriksen. 
 

4. Evalueringsrapport forældresamarbejde.  
To af Børn og Dagtilbuds områder har deltaget i KL 
partnerskab om forældresamarbejde. Rapporten drøftes i 
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forhold til om bestyrelsen ønsker at der skal arbejdes 
med nogle af indsatserne. Se bilag 
- Bestyrelsen ønsker ikke at der udarbejdes 

retningslinjer/politikker ud over det der er i 
dagtilbudsloven. Der skal fortsat være plads til 
forskellighed og eksperimenter.  

- Materialet sendes rundt som inspiration og 
vidensdeling til PL og forældreråd i de 7 afdelinger. 

 
5. Høring vedrørende 0-2 års pladser 

Bestyrelsen bedes udtale sig om sagen. Se bilag 
- Bestyrelsen bakker op om forslaget og Julia 

udarbejder høringssvar. 
 

6. Høring vedrørende biblioteksstruktur 
Bestyrelsen bedes udtale sig om sagen. Se bilag 
- Bestyrelsen drøftede høringsmaterialet og Julia 

udarbejder høringssvar gående på at bibeholde 
Sædding bibliotek. 

 
7. Nye mødedatoer 

- Møderne vil fremover afholdes kl. 16.30 – 18.30. 
- Næste møde 31.03.20.  

 
8. Evt. 

Intet 
 

Referatet er gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 
 

 
Venlig hilsen 
 
Susanne Olesen 
Områdeleder 
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