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• Præsentation af den ”gamle” og nye 
bestyrelse. 
 

• Konstituering af den nye 
bestyrelse/formand/næstformand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gennemgang af styrelsesvedtægter 
 

 

• Præsentation af årshjul for 2022 
 

Tak for samarbejdet til Dennis, Lars og Christina 
som stopper i bestyrelsen og velkommen til den 
nye bestyrelse. 

Kimmie - Isobel Komfusenbo - Vincent Dagplejen 

Trine - Villum Blomkvisten - Formand 

Michelle - Frederik og Mathias Pippi  

Anja - Holger Komfusenbo - Bertram Dagplejen 

Kevin - Aja Sol Dagplejen - Næstformand 

Dianna - Arthur Tvebakkerne 

Karen - Aya Pippi - Anders Dagplejen. 

Styrelsesvedtægterne gennemgået i korte træk og 
sendt til alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Årshjulet med faste punkter for bestyrelsen 
udleveret. 

3. Punkter fra forældre:  

4. Nyt fra Ledelsen: 

• Børnegrupperne nu og fremadrettet 
 
 
 
 
 
 

• Personale og omplacering 
 

 
 
 
 

Pr. 1.3. er Løvehjerterne flyttet i SFO’en hvilket 
betyder en væsentlig nedgang i børnetallet. Der er 
nu 20-22 på tre af stuerne og en af stuerne har pt. 
16 børn. Da der løbende bliver indskrevet børn er 
der fokus på placering af børn frem til august, så 
grupperne, når Løvehjerterne bliver samlet, bliver 
lige store. 
 
På nuværende tidspunkt er der ansat tilstrækkeligt 
personale til i vidt omfang at kunne at kunne 
tilpasse det kommende børnetal. Derfor 
undersøges mulig omrokering og tilpasning før der 
ansættes yderligere. 
 



• Dagplejens omorganisering 
 
 
 
 
 
 

• Ledelsen i Bulderby fremadrettet. 

På næste B og U møde fremstilles et oplæg 
omkring centralisering/effektivisering  af Dagplejen 
i hele Struer kommune. Ensartethed og bedre 
styring og sparring for dagplejerne også i 
yderdistrikterne hvor der er skåret rigtig meget 
ned i antallet af dagplejer.   
 
Vivi har opsagt sin stilling som dagtilbudsleder og 
går på pension til sommerferien. Forvaltningen 
påbegynder arbejdet omkring ansættelse i 
nærmeste fremtid og repræsentanter fra 
bestyrelsen bliver inddraget i processen sammen 
med ansatte i dagtilbuddet. 
 

5. Budget og Regnskab: 

• Info om budgettet for 2022 og regnskab for 
2021 

Regnskabet fra 2021 er afsluttet med et underskud 
på 500.000kr. 
Med reducering og ophør af tidsbegrænset 
stillinger har seneste budgetopfølgning vist 
balance i regnskabet. Det er afgørende at 
budgettet følges nøje og løbende tilpasses de 
faktiske børnetal. 

6. Nyt fra dagplejen: 

• Birthe orienterer. 
 

Der er pt. 16 dagplejer i Struer By En af 
dagplejerne er på en 1 årig uddannelse (PAU). 
Legestuerne er i gang igen både i Øst- og Vestbyen, 
ligesom heldagslegestue er genoptaget. 
Der er mange børn på venteliste, og det skal 
ligeledes her også følges nøje om der er budget til 
yderligere ansættelse. 
Forespørgsel fra medarbejder rep. Om mulighed 
for ”blid” opstart for nye medarbejder der starter 
op som dagplejer (få børn) 

7. Nyt fra børnehaverne: 
 

Grupperne tilpasser sig nu den nye situation i 
børnehaven, hvor Løvehjerterne er flyttet på 
skolen. Nogle af grupperne er forholdsvis stor, men 
huset giver flere muligheder for mindre og små 
gruppedannelser. 

8. Aktuelle emner: 
 

Forældregruppen efterspørger 4½ års samtalen og 
kommunikation fra stuerne. 
SKRIV på tavlen, hvad der er sket i løbet af dagen 

9. Evt.  

• Møder i 2022 
 

17.maj 
24. august 
3.nov  
 

 


