
Dagsorden for bestyrelsesmøde den 12. januar 2023 
Klokken 18.30 til 21.00  

Sted: Ørum Børnehus, Vingevej 12, 8830 Ørum 
(18.30-18.45 Rundvisning) 

 
 

Punkter: Referat 

Formanden (Mikkel) er referent  
 

1. Præsentation af ny områdeleder (Trine – 15 
min) 

Velkommen til Rudi, er i gang med længere in-
troforløb og glæder sig til at besøge alle børne-
huse og dagplejen. Tiltrådte 1.1.23. 

2. Godkende forslag til justeret forretningsor-
den (Mikkel – 10 min) 
 
Bilag fremsendes før mødet 
 

Godkendt 

3. Punkter til bestyrelsesmøder i det kommende 
halve-hele år? (Mikkel 20 min) 
 
Foreløbigt: 
Februarmødet – budget 2023 (hvis ikke punktet 
om res.bank er på, så kan det stå fortrykt her) 
 
Forældrebank, der er foreslået at lave en proces 
i grupper 
 
 

Ressourcekorps – hvordan det bliver bragt i spil 
og hvordan det virker. 

- Støttefunktionerne og hvordan det vir-
ker. 

- Ventetid og hvordan de prioriterer ind-
sats. 

- Sprogkonsulenter, sundhedsplejersker 
osv. 

- Forældrekursus man  kan komme til. 
 
Retningslinjer for brug af Aula – til f.eks. ind-
samling. 
 
Gaver til personale og måden. 
 

4. Godkende datoer og tidspunkt for bestyrel-
sesmøder (Mikkel 15 min) 
 
Forslag om følgende datoer: 
Ma 6/2 
Ti 7/3 
On 12/4 
To 25/5 
Ma 19/6 
Ti 15/8 
On 13/9 
To 26/10 
Ma 4/12 
 
Forslag om, at møderne ligger kl. 18.30-21 
(servering, kaffe og lidt sødt) 
 
Forslag om, at mødet i maj og mødet i sep-
tember er temamøder fra 17-21 inkl. Mad. 
 
 

Senest stop kl. 21.00 – hvor behov for længere 
varende møde kan det starte tidligere. 
 
Rundvisning er kort i det fysiske og gerne en 
fortælling omkring stedet 15 min. 
 
17.30 start og start med rundvisning. 
 
Rudi og Mikkel kommer med forslag til datoer – 
gerne med skriftende datoer. 
 
4 møder + 1 konstituerende og ad-hoc. 

5. Opfølgning fra bestyrelseskurset den 22/11 
(Mikkel 30 min) 
- Hvilke tanker har I haft siden? 
- Er der feedback til selve kurset? 

Det burde kun være for nye – da det er en rigtig 
god intro. 
 
Der var gode cases som var superrelevante til 



- Forslag til punkter til formandsmødet februar 
2023/eller formandsmøderne i øvrigt? 
 
Områderne planlægger på skift formands-
møderne, næste gang er det Sydvest. 
 

forældrerådene. Kunne være gode til intro for 
nye i forældreråd også. 
Lave en lille ”materialekasse/mappe” vedr Rudi 
kigger ind i dette. 

6. Orientering fra formand og områdeleder  
(Mikkel - 10 Min) 

 Intet nyt.  

7. Info fra institutionerne (15 min.) 

Fra deltagelse på forældreråd 
Lyngens gennemgår principperne for forældre-
rådene. Der kommer et lederskifte.  
 
Sødal arbejder i forældrerådet med vidensbank 
og bruge lokalsamfundet.  
 
I Unoden er der taget 1/3 del af opslagstavlen til 
input og info fra områdebestyrelsen. 
 
Dagplejen har ansat gæsteplejere ment som en 
ekstra service, for at passe på dagplejerne, 
men stopper nu.  
Flere forældre har givet udtryk for at der er fa-
ste gæstedagplejere. 
 
Godt at Hedely bliver brugt.  
 
Tapdrup er ved at definere en retningslinje for 
indsamling til personale. 
 
 
 

8. Eventuelt (Mikkel 5 min.)   

 


