Referat fra bestyrelsesmøde for dagtilbuddene i Tommerup-området
22. januar 2019
Til stede: Michael Behrens Slot, Lise Frank, Kari Høst-Madsen, Lars La Cour Sørensen, Lærke
Bjørn Bang, Martin Milling, Line Stripp Andreasen, Hanne Enegaard, Henriette Sievertsen,
Christina Almind Nielsen, Jytte Svendsen
Referent: Lærke Bjørn Bang

Konstituering:
Michael vælges som formand, og Lise vælges som næstformand. Vi fremrykker præsentationen af
bestyrelsens medlemmer, så den foregår inden valget.
Vi beslutter, at Lars, Lise og Lærke vælges for en etårig periode. De resterende medlemmer er valgt
for en toårig periode.
Der er en fejl i styrelsesvedtægterne vedrørende antallet af personalerepræsentanter. Hanne retter
henvendelse til forvaltningen vedrørende dette.
Vi beslutter, at referent-opgaven skal gå på tur. Hanne sender forretningsorden til Michael, hvor der
er beskrevet nogle retningslinjer i forbindelse med referater og indkaldelse til møder.
Alle forældrerepræsentanter underskriver tavshedserklæring.

Orientering og drøftelser:
Den 18. marts kl. 19-21 holdes næste dialogmøde i partnerområde Tommerup. Hanne fremsender
partnerområdets udviklingsstrategi og kvalitetsaftalen for daginstitutionerne og dagplejen til
bestyrelsen.
Fordi daginstitutionerne og dagplejen pr. 1. januar 2019 er lagt sammen, er Hanne, Lisbeth og Stine
på rundtur til alle dagplejens legestuer i Tommerupområdet. Hanne har desuden meddelt, at hun
hver 4.-5. uge vil besøge dagplejegrupperne.
Dagplejens mødested (tidl. Tommerup Børnehave/Planeten) på Stenløkkevej 16 i Tommerup St. er
ved at blive shinet op. Ledelsen vil i løbet af foråret fremlægge et oplæg om den fremtidige brug af
huset, herunder målgrupper.
Hanne foreslår, at et punkt på kommende bestyrelsesmøder kan være at lægge en strategi for større
synlighed omkring dagplejen. Line fortæller, at det var på tegnebrættet i dagplejebestyrelsen. Der er
ideer om skiltning ved dagplejernes huse, synlighed på hjemmesiden samt en folder om dagplejen.
I august 2019 har Overmarksgården 25 års jubilæum. Det skal fejres, og der er nedsat en
arbejdsgruppe blandt personalet. Der skal også gerne være repræsentanter fra bestyrelsen. Der
arbejdes på at opdatere institutionens værdifolder i forbindelse med jubilæet.

Kari foreslår, at bestyrelsen arbejder for, at der indføres søskendefordel i institutionerne i Assens
Kommune. Eventuelt med henvendelse til politikerne. Bestyrelsen har tidligere været i dialog med
forvaltningen omkring søskendefordel. Hanne undersøger status i forvaltningen.
Kari orienterer om en mail fra landsbyordningen i Verninge vedrørende kommende møde for
bestyrelser i partnerområdet, som Verninge er vært for. Det er en forespørgsel om, hvorvidt vi har
særlige emner, vi vil drøfte. Vi vil gerne tale om kostpolitik på daginstitutions- og skoleområdet.
Kari formidler det videre.

Mødedatoer frem til sommerferien:
26. februar i Himmelrummet.
25. marts på Stenløkkevej 16.
2. maj i Overmarksgården.
4. juni i Overmarksgården.
Alle dage kl. 19-21.

