
 

Forældrebestyrelsesmøde i Kilden 
 
Dato:  21. august 2018 
Referent: Malene  
Afbud:  
 
 

Dagsorden  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
 

 
Godkendt 

 
2. Siden sidst v/Birte 

 

Musikkens dag er blevet afviklet med stor succes 
 
21 skovsangere har fået det ”gyldne spark”. 
Alle er godt tilbage fra ferie.  
Skovsangerne er den lille gruppe i år, hvilket ligger et pres på de 
andre grupper. 17 brumbasser. 17 hornugler.  
God kemi i alle grupperne. 
Vuggestuen har fået en del nye børn i løbet af de sidste måneder, 
som umiddelbart er kommet godt i gang. 
 
Kvalitetsaftale med Assens kommune, fylder en del. 
 
Ny dagtilbudslov og nye læreplaner medfører nye krav og 
muligheder. 
 
 

3. Siden sidst v/Niels  
 

 

Ændring af dagtilbudsloven: 
Har betydning for kommunens tilskud til private institutioner. 
 
Fokus er at øge kvaliteten og fleksibilitet i dagtilbuddene. 
 
 

 
4. Opfølgning på hjemmesiden 

 

 
Siden er tæt på at være færdig. Link sendes ud til 
forældrebestyrelsen – lanceres for resten af huset til 
forældremødet d. 11. oktober. 
 

5. Opfølgning på tekst og 
skærme 

Opfattelsen er at de bliver brugt og forældrene er glade for 
initiativet. 

6. Vedligehold/manglende 
vedligehold 

 

 
Drøftet. 

7. Ny indgang/parkering/fliser 
 

Det forslås at indgangen prioriteres højt på næste arbejdsdag. 

8. Arbejdsdag d. 28. september 
 
 

Indgangen ved hornuglestuen skal have en overhaling (Lars er 
tovholder) 

• fliser 

• perlesten 

• beplantning 



• lys 

• lugning 
 
I øvrigt skal der etableres følgende arbejdsgrupper: 

• rengøring (Kathrine er tovholder) 

• maling af pavillon og redskabsskur (Kathrine er tovholder) 

• Lugning og klipning af alle grønne områder (Birte 
tovholder) 

• madhold (Anders er tovholder) 

• tagrender - rensning (Christian)  
 
 

9. Rollefordeling til hverdag 
 

Hvordan sikre vi at der sker noget mellem arbejdsdagene og andre 
aktiviteter? Skal der trækkes mere på bestyrelsen ift. Aktiviteter 
mm?  
Vurderingen er lige pt., at der er masser der tilbyder sig hvis der er 
behov. 

10. Bestyrelse med navn og 
billede 

 
Tavlen i garderoben opdateres med billeder af bestyrelsen 

11. Evt. Ved næste forældremøde er der valg til bestyrelsen. 
Andreas og Lene er på valg i år og genopstiller ikke. (Tak for jeres 
arbejde i forældrebestyrelsen for denne gang.) 
Kathrine og Malene (begge suppleanter) stiller op som 
bestyrelsesmedlemmer. 
Der skal findes nye suppleanter 
 
Birte, Anders og Malene søger for at koordinere en dagsorden for 
forældremødet og afvikling af valget. 

12. Nyt møde  
Næste møde er d. 8. november kl. 19.30. 

 


