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Bestyrelsesmøde i Østbyens Dagtilbud, den 12.5.2016. 
 

Valg af referent og ordstyrer 

Referent: Inger 

Ordstyrer: Tina 

Præsentation af Mina Lundsgaard (ny pæd.leder) 

Orientering (økonomi, nye tiltag, fusioner/flytning) 
Hver måned laves budgetopfølgning. Der er mange ting, der skal tages højde for, så det er vigtigt, at vi hele 
tiden holder et vågent øje med tallene. 
Hvis børnetallene forbliver stabile, kommer vi ud af året med et lille overskud (Øk. Oversigt uddelt som 
bilag). I vore simuleringer kalkuleres ikke med, at der kommer udmeldelser i forbindelse med flytning. 
Måske kommer der en rammebesparelse næste år. 
Vi afventer, hvad der sker. 
 
Vi ønsker at kvalificere arbejdet med de pædagogiske læreplaner i samarbejde med vores pædagogiske 
konsulent. Vi har en pæd. weekend i november, hvor vi skal arbejde videre med emnet.  
 
Fusion og flytning: Der renoveres rundt omkring:-) Spændende! Vi glæder os! 
 
Forslag om forældre-lørdag i forbindelse med flytningen. 
 
Bestyrelsens sammensætning frem til valg i november 
Vi supplerer ikke op med nye bestyrelsesmedlemmer, men forsætter med den nuværende 
sammensætning indtil næste valg.  
Forslag om forældremøde med oplæg inden valg til forældrebestyrelsen.  
Forslag om at lægge mødet bedre strategisk i forhold til skolestart. Februar måned aftalt. 
 
Madordning i Baunegården og på Struerdalvej 
Madordningen i Baunegården fungerer rigtig godt. Både maden og personalemæssigt.  
Baunegården får morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Der er varm mad to dage i 
ugen, tre dage med rugbrød/lun ret. Grupperne kan skiftes til at have en pædagogisk aktivitet i køkkenet, 
hvor der f.eks. kan bages boller m.m. 
Forældrebetalingen dækker kun frokosten, institutionen dækker resten. Dette er en prioriteringssag. 
 
Krudtuglen:  
Vuggestuen: Morgenmad, formiddagsmad, hvor institutionen giver brød, forældrene har selv frugt med. 
Varm mad til frokost hver dag, samt eftermiddagsmad. 
Børnehaven: Morgenmad, rugbrød og salater til frokost fra Enggårdcentret, eftermiddagsmad har børnene 
selv med. 
 
Skovhuset: Her er ingen madordning, besluttet på baggrund af at der ville gå tid fra børnene. 
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(Bestyrelsen henstiller til at ordningerne ensrettes yderligere pr. 1.10.) 
 
På Struerdalvej vil der være en meget stor udfordring i at transportere mad fra underetagen til børnehaven 
ovenpå. Birthe vil skulle have hjælp i køkkenet.  
 
Forslag til beslutning (Drøftes igen umiddelbart efter sommerferien): 
Begge vuggestuer skal tilbyde morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad 
Der ansættes køkkenhjælp til Birthe i X antal timer 
Der kan etableres samarbejde mellem de to køkkenledere i forhold til indkøb, madplaner m.m. 
 
Børnehaven Struerdalvej: Madordning indføres med formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad 
Tina udfærdiger et skriftligt materiale til alle forældre omkring madordningen på Struerdalvej.  
 
Køkkenforholdene på Struerdalvej skal undersøges nærmere, - kan køkkenet ovenpå evt. inddrages? 
 
Evt 
Nyt navn til huset på Struerdalvej – hvordan gør vi det? 
Konkurrence blandt forældrene. Der skal også findes nye stuenavne. Mina er på ogaven!! 
Afsløring af nyt navn inden åbningen på Struerdalvej, så børnene får et tilhørsforhold. 
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