
   Dato: 31.5.2022 

Afbud fra: Diana, Kevin og Louise  

Ordstyrer: Trine 

Referent: Jette                     OBS: I henhold til årshjulet var næste møde berammet til onsdag den 24. august 

                       Bemærk at det på grund af sammenfald med andet møde er ændret til 30.aug. 

Dagsorden. 17.5.2022 Kl. 18.30 – 20.30 Referat 

 

• Henrik Andersen  - ny leder i Vestbyens 
Dagtilbud deltager den første halve time. 

 
 

• Referat fra FRU-mødet. 

 

• Ønske om at Bulderby bliver medlem af 
FOLA  

 

Henrik giver kort oplæg omkring fusionering af de 
to huse og de tanker han foreløbig har gjort sig. 
Det er hensigten at tage små skridt og på sigt være 
en fælles organisation. Begge bestyrelser vi blive 
inddraget i processen. Det skal give god mening. 
 
Trine giver et referat fra FRU mødet, som efter 
deltagernes udsagn giver god mening og afdækker 
problemstillinger der har fælles interesse for de 
deltagende formænd og det politiske niveau.  

Info om FOLA og hvad forældre og 
forældrebestyrelse kan bruge FOLA til. 

Trine anbefaler at institutionen bliver medlem af 

FOLA 1500 kr./året for institution 

4. Nyt fra Ledelsen: 

• Børnegrupper og personale pr. 1. august  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Orientering omkring køkkenet i Christines 
barsel 

 
 
 

•          Nyt fra dagplejen: 
 

•    Dagplejens omorganisering 

Pr. 1.august er der 83 børn fordelt på 4 stuer med 
13-16 børn på hver. 33 børn starter på 
Løvehjerterne. 
Birthe Uhre er gået på efterløn og i maj måned 
dækker Yvonne (PAU uddannelse) hendes timer. 
Lone flytter til Rumpenisserne pr.1.6.,og Amanda 
(studerende) starter på Komfusenbo. Malene går 
på barsel 8.7 og Ulla (tidligere PAU studerende på 
Tvebakkerne) er ansat i hendes barsel. 
Suzanna skal være medhjælper på Tvebakkerne fra 
1.6-10.10., hvor Mette er på skole. 
Britta, som er køkkenleder i Bremdal Dagtilbud, har 
takket ja til at vikariere i Christines barselsorlov og 
starter op til august. I Bremdal ansættes der en 
medarbejder (nedsat tid) til at varetage Brittas 
opgaver i perioden. 
 
Tidligere på året har der været fremsat forslag til 
udvalget om centralisering af dagplejen evt. central 
styring. Der har nu været afholdt dialogmøde med 



 dagplejerne og der er delte meninger og 
holdninger til organiseringen fremadrettet. Sagen 
bliver politisk behandlet i august, hvorefter det 
sendes i høring. 
For Dagplejen i Struer by ser det ud til at der efter 
seneste ”venteliste” i efteråret kan mangle plads til 
10 børn. Birthe bestræber sig på at udnytte alle 
muligheder for placering af børn og kikker 
naturligvis bredt. 
Pt. Har dagplejen fokus på selvhjulpen hed og 
følger ellers lærerplans temaerne. 
Ressourcepædagogerne støtter også op omkring 
arbejdet i dagplejen og vejleder og laver 
indstillinger hvor det er nødvendigt. 
Der er planlagt sommerfest i Øst den 30.6 og i Vest 
1.9.  

5. Budget og Regnskab: 

• Budgetopfølgning fra april. 

Seneste budgetopfølgning viser balance i 
regnskabet 

6. Nyt fra børnehave og vuggestue: 

• Lene orienterer 
 

Der er pt. Fyldt godt op på stuerne. Alle ledige 
lokaler bruges og der arbejdes meget i mindre 
grupper.  
Det er besluttet at førskolen fremover starter op 
1.maj i modsætning til nu 1. marts og det skal også 
tænkes ind når alle stuer bliver fyldt op. 
Ingen tomme pladser i vuggestuen. 

9. Aktuelle emner: 

• Sommerfest den 9. juni. 

• Afskedsreception for Vivi. 
 

Invitationer følger 

10. Evt.  
 

 

Datoer for bestyrelsesmøder i 2022  
 

Næste møde 
Tirsdag den 30. august  
Torsdag den 3.novmber 

 


