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Referat fra bestyrelsesmøde i Østbyens Dagtilbud, den 15. september 2016, kl. 19.00. 
Afbud fra Nadia og Thomas 
 

 
1. Valg af referent & ordstyrer. 
2. Kort status fra ledelsen - herunder orientering om økonomi og flytning. 
3. Udfærdigelse af høringssvar vedr. fremtidig ledelsesstruktur indenfor skole & dagtilbud (Bilag 
fremsendes). 
4. Endelig beslutning af nyt navn til institutionen på Struerdalvej 24 (Bilag fremsendes). 
5. Drøftelse og beslutning vedr. kostordning på Struerdalvej 24. 
6. Åbningstider på Struerdalvej 24. 
7. Nye politikker til drøftelse og godkendelse (Bilag fremsendes). Udsat  
8. Eventuelt. 
 

 
Ad.1:  
Ordstyrer: Tina 
referent: Helle 
 
Ad.2: 
Ulrik gennemgik økonomien, der ser fornuftig ud. Der er sat til side til flytningen. Ulrik vil gerne 
kæmpe for, at vi får refunderet nogle af pengene, som er brugt i forbindelse med flytning (ex. Ny 
røremaskine mm.). Struerdalvej er næsten klar, også sikkerhedsmæssigt, bla. omkring trappen. 
Der er lavet indhegning og låge for vuggestuebørnene, og der er lukket af, så børn ikke kan 
komme ud til ”hullet”. Nedtagning og pakning på højtryk, personalet bliver rost for deres arbejde. 
Der sker nogle strukturændringer for personalet på Struerdalvej, de skifter fra 4 til 3 grupper. Stor 
ros til Mina for ”god power” under processen. Den første dag (26.9.16) i det nye bliver der nogle 
”småoverraskelser”, rød løber, kagemand. Der er sat godt med personale på den første dag til at 
tage imod forældre og børn i de nye omgivelser. Senere kommer der en ”rigtig” indflytterfest. Lars 
og Ulrik kommer med skruemaskiner og bits den 24.9. Der skal hænges op, flyttes ind m.m. 
sammen med personalet.   
Der har været en artikel i avisen, forfattet af Eva, forældre i Krudtugen, skrevet som en 
støtteerklæring til personalet. Den er ikke blevet opfattet på den måde. Ulrik har henstillet til, at 
alle ansatte som har lyst til at ytre sig, tager kontakt til ledelsen.  
Der er købt legeplads hos ”Lillebjørn” til både vuggestue og børnehave på Struerdalvej. 
Legepladsen ved Krudtugen er blevet solgt til AAB. 
 
Ad.3:  
Vi gennemgik og godkendte bestyrelsens høringssvar vedr. ledelsesstruktur. Der er sendt fælles 
høringssvar ud, som repræsenterer 83% af institutionsbørnene. De indsendte høringssvar bliver 
offentlige for alle.  
 
Ad.4:  
En enig bestyrelse bakker op om navnet: ”Børnehuset Struerdalvej”. 
 
 
 

mailto:milu@struer.dk
mailto:vla@struer.dk
mailto:unj@struer.dk


 ØSTBYENS DAGTILBUD & SFO 
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24, 7600 Struer, pæd.leder Mina Lundsgaard: milu@struer.dk 

Baunegaarden, Drøwten 6, 7600 Struer, pæd.leder Grete Dalgaard: gda@struer.dk 
Limfjordsskolens SFO, pæd.leder Vibeke Larsen: vla@struer.dk 

Dagplejen, pæd.leder Birthe Østerby Gravesen: bira@struer.dk   
Områdeleder, Ulrik Nørgaard Jensen: unj@struer.dk  

 

 
 
 
 
Ad.5: 
Forældreundersøgelsen viser, at der er endog meget stor opbakning til frokostordning i hele 
Østbyens Dagtilbud (Bhv. og vugg.). Bestyrelsen indstiller og beslutter at, at fuldkostordningen i 
hele Østbyens dagtilbud, Baunegården og Børnehuset Struerdalvej, træder i kraft pr. 26.9.16. 
Prisen vil være 430 månedligt pr. barn og stiger til 450,- pr. 1.1.17. Beslutningen er truffet på 
baggrund af forældreafstemningen.  
 
Ad 6: 
Udspillet til åbningstider i Børnehuset Struerdalvej er: mandag til fredag 6.15-16.30, fredag 6.15-
16.00. Dette er vedtaget. 
 
Ad.7: 
Punktet udsat. 
 
Ad.8: 
Vi ligger fornuftig i Østbyen, hvad angår sygefravær. 
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