
Stribonitten
Forældremøde med valg til 

bestyrelsen 

d. 20.3.2018

Kl. 19.00-21.00



Velkommen

• Velkomst v/Helle
– Gennemgang af dagsorden.

– Inge ordstyrer og Line er referent.



Dagsorden.
1. Velkomst v. Helle(10.min)

2. Lederens fem minutter v/Helle.(10 min.)

3. Fremlæggelse af årsresultatet for 2017 og spørgsmål v/ Anders fra LDD (15 min.)

4. Tine Kold fortæller om hendes tanker om sund mad og spørgsmål. (15 min.)

5. Formandens beretning til orientering v/ Christina og Inge.(10 min.)

6. Fremlæggelse af Børnenes Vels regnskab 2017 v/ Benedikte.(10 min.)

1. Fastsættelse af frivilligt bidrag for kommende år.

7. Kaffepause (10 minutter)

8. Indkommende forslag til debat. Christina og Inge(15 min.)

1. Tag ejerskab for din daginstitution – hvad skal der til? 

9. Valg til bestyrelsen, en suppleant samt valg til aktivitetsudvalgene. Christina og Inge(10 

min.)

10. Evaluering og opsamling af aftenens møde. Christina og Inge (5 min.)

Tak for i aften☺

OBS: dagsordenen er ændret lidt for at få plads til kaffepause.



Lederens ”5” minutter.
Lidt af hvert.
• Lidt om årets 2 forældremøder.

– Forår, bestyrelsens beretning

– Efterår, 

• Nye medarbejder repræsentanter i bestyrelsen. Jeanette og Rikke.

• Nye vikarer - Caroline, Anders, Maiken og Irene.

• Husk Ferie tilmelding frist 28.3. kan

2017. 
• 3 nye ansatte startede januar 2017. Jeanette, Lise og Søren.

• Kompan legeredskaber kom op – tak -

• Afholdelse af fælles team aften om ny master læreplan med de andre private institutioner i 

kommunen.

• Afholdelse af egen temadag i foråret. med Lene Iversholt, om pædagogik- rumindretning og 

hvordan vi bruger vores hus bedst muligt. 

• Arbejde med ideer til forældreinddragelse: vi Afholdt et forældremøde med John Halse, -desværre 

få deltagende.

• Se mere i årsberetningen…..



Lederens ”5” Minutter.

2018
– Rotations projekt. 1 personale fra bh og vuggestue skal være med til bestyrelsesmøder i 1 år.

– Førstehjælpskursus for personalet 12.4.

– Sundhed og hygiejne. Workshop med sundhedsplejerske, få en sundhedsplejerske med på forældremøde i 

efteråret

– Nye legepladsdage.

• Nem d. 18 april og krævende d. 1.september med frokost pizza.

– Krybberum.

• Mål nr. 1 er nået. Hvilke behov skal krybberummet dække, er fundet

• Hvad er næste skridt. Møde med personalet i vuggestuen, tegninger, fondssøgning

– Data personforordningen –workshop hvor vi fik taget hul på bylden.

• Samtykkeerklæring.

– Madordning 2019-2020. Aktivt fravalg, inden den 27. april 2018

• Velkommen til Tine vores nye køkkendame.

Fokus på sund, varieret kost i stribonitten.

Dagsbudget på 15 kr pr barn

Børnene får en gang om ugen pasta, ris, kartofler og oksekød, fisk og svin.

Mel, smør og mælk er økologisk,  



Tine og hendes mad.



Resultat 2017
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Budget

Note 2017 2017 2016

INDTÆGTER (ikke revideret)

Forældrebetaling 2.128.715,50 2.028.000 1.680.398

Kommunalt tilskud 4.865.668,39 4.654.200 3.780.920

INDTÆGTER 6.994.383,89 6.682.200 5.461.318

UDGIFTER

Personale og administration 1 5.763.507,94 5.666.589 4.502.591

Pædagogiske materialer 2 23.273,47 15.000 6.939

Andre pasningsudgifter 3 264.263,01 262.000 193.188

Omkostninger udenfor omkostningssted 4 31.807,01 40.200 16.131

Andre udgifter på omkostningssted 5 279.257,89 210.000 176.705

Administrations- og revisionshonorar 6 150.343,30 145.600 116.753

Finansforskydninger 7 193.871,60 176.000 185.703

UDGIFTER 6.706.324,22 6.515.389 5.198.009

ÅRETS RESULTAT 288.059,67 166.811 263.308



Formandens beretning

• Kryberum/skur inspiration & behov

Personalet er inddraget i krybberum behov

• Kompan legeredskaber og nye legehuse

Fondsmidler er brugt på kompan legeredskaber og 3 nye legehuse

• Deltagelse på gademarked

Markedsføring på gademarked med personaledeltagelse

• Driftsgarantien

I samarbejde med kommunens institioner ansøges der om nedsættelse eller afskaffelse af 

driftsgarantien

• Ansættelse af køkkendame

Tine er blevet ansat

• Politikker m.v

Sol og sovepolitikken er blevet redigeret.

• Hjemmeside

Hjemmesiden skal opdateres



Formandens beretning

Nye tiltag

• Nyhedsbrev – nyt fra bestyrelsen
Der vil 4 gange årligt blive udarbejdet et nyhedsbrev om bestyrelsens arbejde

• MED-møder – personale trivsel
Bestyrelsen vil deltage i MED- møder ca 4 gange årligt



Formandens beretning

Det videre arbejde for året 

• Revidering af vedtægter

• Investeringer og vedligehold

• Driftsgarantien fortsat

• Nye masterlæreplaner

• Hjemmeside – persondataforordning



Børnenes Vel



Børnens Vel

• Kontingent 2017: Kr. 100,00

• Fastsættelse af kontingent for 2018 (frivilligt): Kr. xxx,00

Konto-nr: 0756-7565630970
Baseret på forældrebetaling

Midler til aktiviteter for børnene

Forslag til plakat/reklame på dørene

Billeder fra turene/ aktiviteterne fra Børnenes 

vel



Indkommende forslag.

Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før 

mødet.

1. Tag ejerskab for din daginstitution – hvad skal der til? 
Efterspørgelse på synlig styring af arbejdsdage, struktur og ledelse af opgaverne

Ved store projekter, en slags projektleder, der vurderer et realistisk tidsperspektiv.

Forsøger med legepladsdage i weekend, samt hverdag. 

Der gives udtryk for, at hverdage er vanskelige at deltage i og ligeledes weekender.

Forslag: at man kunne komme i de lyseaftentimer, betaling ved ikke deltagelse

Fungerer fint med sedler på døren med konkrete opgaver

Fokus på nye forældre i børnehuset. Info om legepladsdage og forventninger til deltagelse

Gruppespecifik opgavefordeling. Ex.Invitation til vuggestuen/lille gruppen´s forældre til arbejdsdag, der kommer 

de børn til gode. Mindre forældregruppe, socialt aspekt.

Aktiv tilmeldning og frameldning til legepladsdage

Procesplan for krybberummet



Valg til bestyrelsen.

På valg er : 

Medlem: Christina Andersen og Benedikte Posthumus.

Christina ønsker gerne genvalg.

Benedikte ønsker ikke genvalg.

Der efterspørges info om bestyrelsesarbejdet, hvad kræver det at være i 
bestyrelsen? Noget man kunne have læst inden forældremødet.

Valgt til bestyrelsen er: 

Christine, Christina

En Suppleant: 

Marianne Falby



Valgt til bestyrelsen 2018

• Stiller op til bestyrelsen:
• Christina

• Christine

• Stiller op til suppleant:
• Marianne Falby



Valg til udvalgene

• Aktivitets udvalg.

– Valgt i 2017: Susan Magnussen, Helle Fog 

Jacobsen , Sofie Krath, Henriette Harders.

• Bygge udvalg.

– Valgt i 2017: Thomas Magnussen formand, 

Martin Scheuerlein, eventuelt Thorbjørn M.

– Kurt Andersen vil gerne hjælpe hvis der bliver 

spurgt. 

• Fondsudvalg.

– Valgt: Mads Henriette spørger ham. 



Valg til udvalg 2018

• Stiller op til aktivitetsudvalg:
Vicky Petersen, Albertes mor. Malene Rasmussen, Selmas mor. Camilla 

Jacobsen, Pelles mor. Henriette, Valdemar og Jonathans mor. Benedikte 

Posthumus, Anders-Emils mor.

• Stiller op til bygge/legeplads/fondsudvalg:
Morten , Hectors far



Evaluering og opsamling.


