
Referat af forældrebestyrelsesmødet På Toppen, Hvinningdal  

                  Onsdag d. 3/11 2022 kl. 19.00 til 21.00 

 

Sted: Hvinningdal Børnehus, Eidervej 42 

Mødeleder: Pia Mildahl Hammershøi 

Referent: Ida  

Til stede: Kenneth, Jens, Katrine, Signe, Sarah, Trine, Nanna, Mona, Knud Frederik, Trine, 

Julie, Ida, Karin, AnneSofie, Pia 

Afbud:  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 31/8 - godkendt 

3. Gennemgang og evt. justeringer af forretningsorden 

Ændringer: 

• Vi laver møderækken på det første konstituerende møde 

• Suppleanten må deltage i alle møder, men har kun stemmeret i det tilfælde at 

vedkommende er der i stedet for en anden 

• Afbud til institutionsleder. Man informerer selv suppleanten 

• Der kan indleveres punkter til dagsordenen 14 dage før mødet, sendes til 

formand 

• Daglig leder skriver referat 

• Referatet sendes til bestyrelsesmedlemmer indenfor 7 dage hvorefter der er 

mulighed for at kommentere indenfor 7 dage. Der kvitteres for modtagelse af 

referat på mail. Referatet lægges på AULA, samt hjemmeside senest 14 dage 

efter mødet. 

• Punkt om oplæsning af referat slettes 

• Punkt om at referatet videreformidles til suppleanter slettes. 

• Al kommunikation i forældrebestyrelsen foregår primært gennem AULA 

Ændringerne af forretningsordenen kommer ud sammen med referatet 

 

a. Herunder en forventningsafstemning  

• Tage beslutninger som er bedst mulige for alle fire børnehuse, med respekt for husenes 

forskellighed 

• Sager diskuteres på et overordnet og generelt plan 

• Der forventes en ligelig fordeling af vuggestue og børnehaveperspektiv på møderne 

• Det forventes at alle møder forberedte op til bestyrelsesmøderne i det omfang det er 

muligt 

 

4. Underskrivning af tavshedserklæringer 

5. Konstituering af bestyrelsen 

 



Formand: Julie Møller Terkelsen 

Næstformand: Katrine Rønløv 

 

6. Udarbejdelse af årshjul. Mødedatoer for 2023: 

d. 30. januar i Kærsgård kl.19-21 

d. 25. april i Bakkebo kl.19-21 

d. 30. August i Regnbuen kl.19-21 

d. 2. november i Hvinningdal (konstituerende møde) kl. 19-21.30 

7. Økonomi v/Pia -orientering 

 

8. Dialogmøde - orientering 

Kommende punkt: afvikling af forældremøder. Hvad vil forældrene? Hvad vil institutionen? 

 

Obs. Der skal tages foto af alle       

 

Venlig hilsen 

Pia Mildahl Hammershøj 


