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Bestyrelsesmøde, Østbyens Dagtilbud & SFO  d. 22.02.16, Baunegaarden 
Referent: Inger Berg. 
 
 

 Valg af ordstyrer – Tina blev valgt 
 
Præsentationsrunde:-) 
 

 Orientering fra institutionerne 
Baunegaarden: 1.3. Har de to vuggestue grupper, og tre børnehavegrupper. Vi kommer af med noget 
personale pga faldende børnetal. Køkkenlederen måtte sættes ned på 24 timer, det har hun takket nej til. 
Derfor starter en ny pr 1.3. I køkkenet. Temauge: Kreativitet og udsmykning af huset. Meget flot og 
farvestrålende. Har været et par travle – men gode uger. Ugerne tog udgangspunkt i fortalte eventyr. Der 
har været fastelavn med udklædning og tøndeslagning – første gang efter fusionen – med nye traditioner. 
På mandag siges der farvel til førskolebørnene. 
 
Krudtuglen: Bertha bussen er overgået til de evige parkeringspladser  
En ny struktur har været længe undervejs i børnehaven – nu er vi klar til at søsætte, og vi tager så småt hul 
på det fra marts. Børnehaven skal fremadrettet være mere funktionsopdelt, hvor formiddagens aktiviteter 
bliver på værkstedsbasis – frem for på grupper, som nu. Børnene bliver aldersintegrerede, og bliver 
tilknyttet en basisgruppe med hver deres primærpædagog. Der afholdes snarest et fyraftensmøde for 
forældre. Godt forslag om at invitere kommende børns forældre. Mandag d. 29. siger vi farvel til vores 
førskolebørn med en discofest. 
I vuggestuen er der de forløbne uger blevet arbejdet kreativt, meget har stået i fastelavnens tegn. Hver 
fredag er der musik i vuggestuen, hvor alle deltager. Det er helt vidunderligt at lytte til og se på. Flytning til 
Struerdalvej 1.10. rumsterer i baggrunden. Ulrik og Inger B. har afsat en dag til at udarbejde en køreplan 
for flytningen.  
 
Skovhuset: Hele huset er blevet malet – og det er blevet rigtig fint. Børnene i Skovhuset har malet billeder 
til huset. Temaugerne tager afsæt i læreplanerne, samt der arbejdes sideløbende med sproglig 
opmærksomhed. Førskolebørnene er snart klar til afgang, og der skal holdes fest på mandag. 
Fastelavnsfesten blev holdt, mange børn var klædt ud – det var en rigtig god dag. 
 
Dagplejen: Der er p.t. 8 dagplejere i Østbyens Dagtilbud. Vi vil invitere Jette til næste gang, så hun kan give 
informationer om dagplejen.  Endvidere kan vi invitere dagplejernes TR, hvis der er behov for dette. 
 
Ulrik: Det har været spændende at komme hertil. Har følt sig godt modtaget – god sparring med pæd 
ledere. Turbo samtaler: Har i dag rundet samtale nr 76!!! 
Her er enormt mange ting at sætte sig ind i.  Mange ting skal ny tænkes – sammenskrives, redigeres m.m. 
 
 
Økonomi: Ulrik gennemgik - OK børnetal. OK budget. – Det ser fornuftigt ud. 
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Fordeling af  to-sprogede i institutionerne: Af hensyn til integration, vil vi gerne fordele de to sprogede 
børn, idet der p.t. er mange to-sprogede indskrevne børn i Krudtuglen, og også en del i Skovhuset. 
Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. Der arbejdes på et papir! 
 
Nu hedder vi Østbyens Dagtilbud og SFO. Vi er ved at redigere i vores hjemmesider, så vi kan have én 
fælles. Der kommer et nyt koncept for hjemmesider – vi har sagt ja tak til at være pilot projekt. 
Fælles personalemøder på Limfjordsskolen midtbyen. Her kan vi få fælles input og informationer. Her kan 
være vidensdeling og diverse pædagogiske oplæg.  
Læreplanerne: vi er ved at redigere lidt i læreplanerne. Det er en proces, som personalet skal ind over og 
bestyrelsen skal slutteligt godkende læreplanerne. Efter sommerferien skal vi på pædagogisk weekend, 
hvor der skal arbejdes med vores værdier og profil. 
 
Kost: Der har tidligere været en drøftelse omkring forplejning i institutionerne. Pr 1.10. Når Krudtuglen får 
bedre køkkenfaciliteter, vil vi gerne ensrette børnenes måltider.  
Forslag om at Baunegaardens og Krudtuglens køkkenledere kan sparre og købe fælles ind. 
 
Flytninger og fusioner: Der arbejdes på højtryk på at få gjort Struerdalvej klar til at blive til Krudtuglen:-) 
Tegninger m.m. er på vej. SFOen arbejder på at skulle flytte sammen i Gimsing. 
 
Gennemgang af politikker og retningslinjer: vi arbejder på at redigere alle vores politikker m.m. – således vi 
får fælles. Skal godkendes til sidst i bestyrelsen 
 
Pæd leder i Skovhuset: Der har været tale om en headhunting, - der har været to samtaler, hvorefter det 
blev taget til beslutning, at Mina Lundsgaard er blevet ansat som pædagogisk leder i Skovhuset når IL 
stopper. Desværre har vi ikke fået inddraget bestyrelsen i processen – det beklager vi, og tager det til 
efterretning fremadrettet. Formand og Ulrik vil afholde møder ca. hver 14. dag,  hvor Ulrik vil orientere om 
hvad ”der er gang i” i distriktet. Forhåbentligt kan det være medvirkende til at vi undgår UPS´er i forhold til 
info. Herefter bliver den øvrige bestyrelse orienteret, hvor der kan stilles spørgsmål, eller kommes med 
indsigelser. 
 

 Gennemgang af – og input til dagsorden for temadag vedr dagtilbud og skolestruktur: 
Der er kommet mødeindkaldelse til dagtilbudslederne og bestyrelsesformænd for skole og dagtilbud. Her 
skal diskuteres den fremtidige ledelsesstruktur og distrikter. Det bliver meget spændende!!! 
 

 Eventuelt 
Gennemgang af Styrelsesvedtægterne næste bestyrelsesmøde. Ulrik rundsender til gennemlæsning inden 
mødet. 
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