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Referat fra bestyrelsesmøde, 12.12.2016. 
Afbud: Tina, Thomas og Nadia. 

 

 

1. Nyt fra: 

- Baunegaarden 

- Børnehuset Struerdalvej 

- Dagplejen 

- Ulrik 

 

Ad. 1: 

Orientering fra Baunegården og Børnehuset Struerdalvej. 

Ulrik orienterede om pædagogisk dag for personalet ved Østbyens Dagtilbud. Herudover om det 

velbesøgte forældremøde på Struerdalvej i sidste uge samt uddannelsesforløbet med Ole Henrik Hansen, 

som alle medarbejdere og ledere skal deltage i (2017/2018). 

Der er besluttet, at bestyrelsen laver en åben Facebook-gruppe (Østbyens Dagtilbud). Tina opretter 

gruppen og bestyrelsen indsættes som administratorer. Opmærksomhed på, at der skal indhentes 

forældretilladelse i forbindelse med upload af børnebilleder på siden.  

 

2. Status på økonomien i Østbyens Dagtilbud. 

Ad. 2: 
Ulrik har rettet skriftlig henvendelse til kommunen med et ønske om at få dækket ekstra-udgifter i 
forbindelse med etablering af Struerdalvej. Vi afventer svar. 
Økonomien ser fortsat fornuftig ud. Det lader til, at vi kommer ud af 2016 med et mindre overforbrug (ca. 
100.000). 
 
3. Planlægning af den 21. februar 2017, hvor vi skal have valg til bestyrelsen. 
 
Ad. 3: 
Som det ser ud p.t., skal der vælges 2 nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Vi vil forsøge at 
”prikke til” og motivere forældrene til at melde sig, ved at fortælle om det vigtige og spændende arbejde, 
der pågår her. Dagsordenen for den 21. februar kl. 19.00-21.00 ser foreløbigt således ud: 
 
1. Årsberetning 2016 v/formanden. 
2. Valghandling. 
3. Konstituerende bestyrelsesmøde.   
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4. Orientering om og drøftelse af besparelsen på ledelse. 
 
Ad. 4: 
Der skal spares ca. 3.400.000 på ledelse indenfor skole og dagtilbud. Det pædagogiske ledelseslag i SFO 
fjernes, hvilket betyder, at SFO fra 1.8.17 skal høre under skolen organisatorisk. Herudover skæres vi i 
dagtilbuddet, således, at der fremover vil være 2,5 ledere her mod tidligere 3. Hvordan det hele i praksis 
udmøntes beror bl.a. på udkommet af forhandlinger med de faglige organisationer. Fortsættelse følger. 
 
5. Eventuelt. 
 
Ad. 5: 
Der køres generelt for stærkt på Struerdalvej i ”rush hour” (Morgen/aften). Mina henstiller til fornuftig 
kørsel i nyhedsbrevet og Ulrik tager fat i Jørn Ladekjær, for at høre, om der kan etableres bump på vejen. 
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