
 

                 
  

                                                                                                                         
 

Referat for bestyrelsesmøde i Dagplejen d. 23. september 2019  
Lokale E.3.05 (indgang Odinsgade 9) Kl.18.30-21.30  

  

Velkomst og præsentation  
  

Dagsorden:  
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt  

 

2. Gennemgang af styrelsesvedtægten og forretningsordenen ændringerne indskrevet, se 

vedhæftet fil 

 

3. Valg af bestyrelsesformand og næstformand Line Meier blev valgt som formand og Louise 

Kristensen blev valgt som næstformand 

 

4. Formanden er indkaldt til dialogmøde med det politiske udvalg d. 24.9.19 kl. 18.30 - 20.00, 

næstformanden Louise Kristensen tog med 

 

5. Evaluering af forældremødet d.12.9.19, foredraget var inspirerende og mange fik noget ud af det. 

Ideer til næste år, dagplejerne henter forældrene for at sidde sammen. Sende indbydelsen ud ad 

forskellige fora, for at tiltrække flere forældre til møde. 

 

6. Budget / regnskab 2019 (se bilag) Gennemgået og godkendt 

 

7. Status i dagplejen Antal dagplejere 202 og 718 børn 

 

8. Nyt fra dagplejen 

Dagplejearrangement. 15 november, alle dagplejere er inviteret til personalefest på Agerskellet, 

hvor der kommer en foredragsholder Jan Hoby og de får mad bagefter. 

Tilsyn, vi har haft forskellige tilsyn i dagplejen både forskelle individuelle tilsyn og et tilsyn af alle 

Ledelsesfora for leder, det er vigtig at se godt ud, hvilket betyder at det er vigtigt hvordan vi 

formidler og at lytte er en kompetence. 

 

 

Markedsføring at vi fortæller andre om dagplejen, som er den mest givende markedsføring. Der var 

mange gode ideer som arbejdes videre med. 



Orientering om Aula og Google, vores kommunikationsplatform bliver aula og vi afventer dette. 

Vores hjemmeside, er der hvor referaterne fra bestyrelsen kommer til at ligge.  Dagplejekontoret 

kommunikere dermed også kun via disse platforme. 

 

9. Punkter til næste møde  

a. Markedsføring 

 

10. Datoer for kommende møder: 26.11.19, 4.3.20 og 11.6.20. Det blev besluttet, at mødetidspunktet 

fremover er kl. 18:00-21:00 

 

 

Husk tilmelding på mail louise.riis@randers.dk senest 19. september 2019  

Bliver du forsinket til mødet og skal lukkes ind ring 20331738  

 


