
Referat af bestyrelsesmøde 
Dagtilbuddet Skjoldhøj 

18.3.2015 
 

 

Deltagere: Anne Mette – Camilla – Camilla M – Iben – Jannie – Sussie – Eva. 
Afbud: Pernille – Line – Linda – Kirsten. 
 
Dagsorden: 

1. Ref. Fra sidst – godkendelse af dagsorden. 
2. Orientering fra Eva - Pedelboligen 
3. Emne: nyt fra udvalg – ansøgning via fonde 
4. Forberedelse af fælles bestyrelsesmøde via dagsorden. – Hvad forventer vi at 

få med derfra? 
5. EVT. og opsamling 

 
Ad. 1 Ref. Godkendt.  

Dagsorden godkendt. 
Ad. 2 Pedelboligen bliver kommende bolig for familiestuen. 

Eva fortæller om at dagtilbuddet og klubben snakker om, at indgå en 
aftale om at de unge mennesker som har det svært i 
skolen/undervisningen evt. kan få en lille pause fra skolen og i stedet kan 
de komme i institutionerne i en slags praktik.  
F.eks. skal der i pedelboligens have, sættes højbede op med grøntsager 
som skal bruges til madlavning i familiestuens. Dette kan de unge være 
behjælpelige med. 
Højbedene er sponsoreret af Anna Mette (Forældre i smilehullet). 
MSO (Magistraten for sundhed og omsorg) vil åbne op for frivillig 
samarbejde – de arbejder for hvordan der kan bygges bro imellem 
Havkær centeret og Dagtilbuddet/skolen/klubben. 
F.eks. Tage børn med hen og synge evt. bage småkager med børnene og 
tage disse med og hygge med de ældre på Havkær. 

Ad. 3  Dette emne blev ikke behandlet – Der blev snakket om at der muligvis 
skal flere med i udvalget. Punktet skal med igen på næste møde. 

Ad. 4 Forberedelse af fælles bestyrelses møde via dagsorden. 
 Mantra er Tidlig indsats – vi kommer med forventninger om fokus på 

kommunikation – De professionelles verden kontra forældrenes verden, 
forventningsafstemning – Kommunikations strategi. 



Ad. 5  Der blev spurgt om det var muligt at få Eftermiddags mad med i 
daginstitutionen: Eva svarede: Hvis der skal serveres eftermiddags mad i 
daginstitutionerne i stedet for at børnene selv har madpakker med, er det 
op til de enkelte forældrebestyrelser at få dette etableret i et samarbejde 
med personalet. Forældrene skal også selv opkræve pengene til denne 
mad. 

 
Referent Sussie Olafsson 
 
 

 
 


