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Referat fra bestyrelsesmøde i Østbyens Dagtilbud, den 20. april, 2017 

Referent: Ulrik 

 

1. Valg af ordstyrer. 
Tina valgt. 

2. Generel orientering.  

Alle medarbejdere er på uddannelse med Ole Henrik Hansen. Efter lidt opstartsvanskeligheder er der kommet godt 

flow i det. Godt med fælles afsæt og sprog.  

BUPL og FOA har udtrykt bekymring for det psykiske arbejdsmiljø på Struerdalvej. Vi er imidlertid i gang med en 

fælles proces, som nærmere skal afdække og sikre handling i forhold til de udfordringer vi står med. Gitte Pagter, 

som er arbejdsmiljøleder i kommunen, deltager i forløbet. 

Hanne Grøn, ressourcepædagog og tillidsrepræsentant for BUPL i Østbyens dagtilbud, har valgt at opsige sin stilling. 

Hun skal læse videre til socialrådgiver. Tina Elgaard, nuværende pæd. leder i Limfjordsskolens SFO, bliver ny 

ressourcepædagog på Struerdalvej. Tak for godt samarbejde til Hanne og velkommen til Tina. 

Vita Killerich (Socialrådgiver, fremskudt team) er blevet fast ugentlig gæst i Østbyens Dagtilbud. Personalet er meget 

begejstrede for sparringen med Vita, som klæder os på til at håndtere mere komplekse problemstillinger ”rundt om” 

barnet. 

Pernille, Helle Grete og Ulrik orienterede kort om, hvad der p.t. rører sig i Baunegaarden, dagplejen og på 

Struerdalvej. 

 

3. Økonomi.  
Ulrik gennemgik seneste budgetopfølgning for såvel dagpleje som dagtilbud. P.t. ser det fornuftigt ud. Hvis 

børnetallet holder stik kommer vi ud af året med et mindre overskud. 

 

4. Læreplaner – beskrivelser til hjemmesiden. 
Bestyrelsen godkendte de fremsendte beskrivelser. Opfordring til at man synliggør læreplanerne i institutionen ved 

fx ophæng i indgangspartiet, da det er oplevelsen, at hjemmesiden kun besøges af meget få forældre.  

Tina vil oprette en åben Facebook-side for Østbyens Dagtilbud, da det vurderes, at vi kan nå meget bredere ud med 

info på denne platform.  

Forslag om at lave ”sansebede” i institutionerne (understøtter læreplanstemaet ”Natur og naturfænomener”). 

Konkret højbede med eksempelvis krydderurter og lignende. Forslaget bringes op på personalemødet. 

 

5. Forældrepunkter. 
Genbrugskassen: 

Det blev besluttet, at næstformanden går videre med ideen i samarbejde med Mina (pæd.leder, Struerdalvej). 

Bestyrelsen vil gerne stå for projektet. 
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Halvtag til klapvogne m.v. på Struerdalvej: 

Der opmærkes et område ved p-pladsen til forældrenes klapvogne m.v. Vi undersøger om det er muligt, at få 

tilladelse til at opføre et halvtag. Gives der tilladelse, drøfter vi finansiering m.v. på et kommende bestyrelsesmøde. 

Fællesarrangementer: 

Forslag om afholdelse af sommerfest på Struerdalvej. Evt. kæmpe ta-selv-bord, som alle familier medbringer mad til. 

Forslaget bringes op på personalemødet. 

Baunegården har allerede en ”arbejdsfredag” med fællesspisning.  

Forslag om forældrekaffe på Struerdalvej. Bestyrelsen vil gerne deltage i det praktiske omkring arrangementet. 

Forslaget bringes op på personalemødet. 

Foto: 

Bestyrelsen vil gerne afholde en lørdags børne-foto-session på Struerdalvej. Dette er OK. Ulrik sørger gerne for 

fotograf til arrangementet. 
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