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Forældrebestyrelsesmøde - Den 3.december 2019 kl. 19 – 21 

Børnehuset Spentrup, Tjørnesvinget 4, 8981 Spentrup 
 

1. Kort opfølgning på sidste møde  

 

2. Orientering O 

 Rundvisning af vores nye børnehus – Jannie deltager  

 Økonomi  

 

3. Punkter til drøftelse D 

 

o Dagtilbuddets kapacitet og evt. disponeringer i 2020 

o Fælles Feriepasning – planlægning for 2020 

o Gennemgang af årshjul for bestyrelsens arbejde i 2019/2020.  

o Høring etablering af forældrebestyrelsesråd 

o Årshjul Børn, pædagogisk læreplaner og aftalemål 

 

 

4. Punkter til kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Venlig hilsen  

Niels Jacobsen og Jane Andersen 
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Referat bestyrelsesmødet den 3. december 2019 
 

1. Kort opfølgning på seneste møde. 
Der blev kort drøftet den aktuelle sag i dagtilbuddet, hvorvidt der skal gøre mere, hvad der 
evt. kan gøres. Der er enighed om, at holde fokus på kerneopgaven, at dagtilbuddets børn 
får mange gode børnedage. Det er vores opgave, mens vi har tillid til at andre tager sig af 
det der ligger uden om dagligdagen og kerneopgaven med børnene. 
 

2. Orientering, herunder rundvisning af Spentrup Børnehus, samt økonomi.  
Jannie gav en fin rundvisning i huset, som på alle måder er fyldt med gode lege og 
læringsmiljøer både inde og ude.  
 
Økonomi: Jane orienterer kort om dagtilbuddets økonomi på baggrund af rapport 
udarbejdet af administrativ medarbejder i afd. Børn på forvaltningen. Der er stadig visse 
ubekendte faktorer der kan påvirke det afsluttende regnskab. Men det ser umiddelbart ud 
til at der rammes nært et 0 eller mindre underskud. 
 

3. Punkter til drøftelse 

 Dagtilbuddet kapacitet og evt. disponeringer 2020.  
Der er et stort ønske om at sammenlægge Børnehusene Bjerregrav og Fussingø til et 
børnehus. Drøftelserne har tidligere foregået i bestyrelsen og det er en enig 
medarbejdergruppe i de pågældende børnehuse om at blive sammenlagt. 
Sammenlægningen er stadig med to fysiske børnehuse, men med samarbejde og 
fællesskab på alt andet. Børnehusene har fælles pædagogisk leder og samarbejder i 
forvejen på alle måder i medarbejdergruppen.  
 
Samme punkt er dagsordenssat på kommende MED møde. Der er en forventning 
om, at ønsket også her tilsluttes og imødekommes. 
 
Forældrebestyrelsen er enig om, at sende en anmodning om sammenlægning af 
Fussingø og Bjerregrav børnehus til Børn og familie udvalget.  
 

 Fælles feriepasning og planlægning for 2020 
Jf. styrelsesvedtægten skal bestyrelsen tage stilling til hvordan fællesferiepasning 
skal varetages kommende år. 
Til dette punkt var drøftelserne lange og med mange perspektiver. Hoved pointerne 
var:  
* kendt medarbejder følger børnene over hele dagen 
* feriehuset skal have en kapacitet, der rummer både vuggestue og børnehave 
* fællesferiepasning skal bære et *retfærdighedsprincip*, så enkelte børnehuse ikke 
’altid’ er ferieinstitution, men det går på skift.  
* et børnehus er åben på ’landet’, et børnehus er åben i ’byen’ 
* Asferg, Gassum og Spentrup er et fællespasningsområde. Her skiftes mellem 
Spentrup og Asferg på lige og ulige år. 
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Bjerregrav/Fussingø, Hørhaven, Mælkevejen og Regnbuen er det andet 
fællespasningsområde. Her skiftes mellem Mælkevejen, Regnbuen og Hørhaven på 
tre års rul. 
 
Både forældre og medarbejder perspektiv og stemmer kvalificerede beslutningen. 
Der var afstemning om punktet. En undlod at stemme, resten stemte ja.  
 
Fællesferiepasning i 2020 er derfor: 
Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Asferg 
 

 Gennemgang af årshjul for bestyrelsens arbejde 
Blev gennemgået og er vedhæftet referatet 

 

 Høring ’etablering af forældrebestyrelsesråd’ 
Kort drøftelse og aftale om, at Jane laver et udkast til høringssvar, som rundsendes i 
bestyrelsen inden høringsfrist.  
 

 Årshjul Børn, pædagogisk læreplaner og aftalemål.  
Blev gennemgået. Et spændende fagligt år venter os  
 

 
4. Punkter til kommende bestyrelsesmøde 

 
 
 
Referent: 
 
Jane Andersen 


