Referat: Valg til Forældrebestyrelse, Partnerområde Øst, Assens Kommune. 23. september 2019.
1. Velkomst v. Lisbeth Wehner Rasmussen, konstitueret områdeleder.
Fokus for vores område er at have et stærkt og samlet 0-6 års område i Dagtilbuddene i Tommerup
område, bestående af dagplejen, Himmelrummet og Overmarksgården. I 2019 har der været
arbejdet med De nye styrkede læreplaner for hhv. 0-2 års området og 3-6 års området. På
personalesiden har der været afholdt fælles møder for alle medarbejdere, hvor man pædagogisk
har arbejdet med læreplanerne. Et arbejde, som bestyrelsen også skal beskæftige sig med og
opkvalificere.
2. Valg af referent og dirigent.
Referent: Kristian Wraae
Dirigent: Stine Vestergaard Rauch, daglig leder i Himmelrummet.
3. Indkaldelse til valget har været offentliggjort 27. august på Børneintra.
Indkaldelse til valg til forældrebestyrelsen skal offentliggøres tre uger inden afstemning. Valget er
varslet rettidigt, idet det blev annonceret 27. august 2019.
4. Oplæg om ny forældreorganisation i Assens.
Pernille Borre er medlem af bestyrelsen for Assens Forældreorganisation. Hun ønsker at oplyse om
muligheden for at melde sig ind i foreningen.
Assens Forældreorganisation blev stiftet i august 2019. Den har ni bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen er startet af den samme gruppe forældre, som stod bag demonstrationen ”Hvor er der
en voksen,” som løb af stablen tidligere på året.
Målsætning med foreningen er at agere talerør for forældre med børn i pasningstilbud i Assens
Kommune.
Pernille Borre understreger, at foreningen ikke tager udgangspunkt i noget politisk standpunkt eller
bekender sig til noget politisk parti. Heller ikke SF, som nogle måske måtte tro.
Hun opfordrer alle til at melde sig ind i foreningen. ”Jo flere vi samler os, desto større er vores
indflydelse,” siger hun. Foreningen har netop rundet 100 medlemmer.
Assens Forældreorganisation er en undergruppe af FOLA.
Foreningen kan findes på Facebook.
5. Formandens beretning ved formand Michael Behrens Slot
Vi bevæger os mod udgangen af første år med den nye struktur med én samlet bestyrelse for
Børnehaven Himmelrummet, Overmarksgården og dagplejen. Den nye struktur trådte i kraft 1.
januar 2019.
Overmarksgården og Himmelrummet har allerede gennem en årrække haft samme ledelse. Det nye
er, at dagplejen, som tidligere havde én fælles ledelse i kommunen, nu er delt op i fem
partnerområder og lagt ind under hver deres områdes daginstitutionsledelser. Det har selvsagt
krævet tilvænning for både ledelse, medarbejdere og bestyrelse.
Økonomien var først på året udfordret, da dagplejen havde et betydeligt underskud med ved
sammenlægningen. Budgettet er dog rimeligvis i balance på nuværende tidspunkt.

2019 var også et år, hvor Overmarksgården blev ramt af fem opsigelser. Endda stort set på én gang.
Det gav udfordringer i en periode, hvor alle personaler måtte rykke sammen i bussen for at få alle
ender til at mødes.
Fra februar måned har Lisbeth Wehner Rasmussen været konstitueret områdeleder. Hanne
Enegaard, områdeleder gennem Overmarksgårdens 25 årige historie, har valgt af gå på pension
med årets udgang.
Forvaltningen har igangsat processen med at finde en ny områdeleder. Den nye områdeleder
forventes at tiltræde 1. januar 2020. Ansættelsen står forvaltningen for i samarbejde med
forældrebestyrelsen.
Overmarksgården fejrede sit 25-års jubilæum. Det var en fantastisk fest med mange besøgende og
flotte taler.
Himmelrummet har i en rum tid arbejdet med kreativitet, udtryk og sanser. Det er et arbejde, der
sigter mod at styrke Himmelrummets profil.
6. Information om bestyrelsesarbejde og forældreråd i dagtilbuddene i Tommerupområdet.
Lisbeth Wehner Rasmussen fortæller kort om bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen fastsætter sammen
med ledelsen principperne for det pædagogiske sigte i dagtilbuddene. Bestyrelsen har også
indflydelse på forældresamarbejdet. Desuden har den nogen indflydelse på, hvad børnehaven skal
prioritere at bruge penge på. Frokostordning og åbningstider er også områder, man som
bestyrelsesmedlem kan påvirke. Bestyrelsen deltager også i ansættelser.
Eksisterende bestyrelsesmedlemmer fortæller, hvorfor de har valgt at engagere sig som
bestyrelsesmedlemmer.
7. Opstillede kandidater præsenterer sig selv.
Opstillede kandidater:
1. Lasse Sell. Dagplejen.
2. Helene Jensen. Overmarksgården.
3. Anders Vistesen. Dagplejen.
4. Lærke Bjørn Bang. Overmarksgården.
5. Louise Stauenberg Petersen. Himmelrummet.
6. Carina Westergaard. Dagplejen.
8. Valgregler gennemgås, og valg til forældrebestyrelse afvikles.
I forhold til forældreråd, er der indtil videre kun truffet beslutning om forældreråd i de to
børnehuse, Overmarksgården og Himmelrummet. Dagplejen kan sagtens få forældreråd, hvis det
efterspørges af forældrene.

Forældre på valg til bestyrelsen denne gang er: Lars, Martin, Lise og Lærke Bjørn Bang. Sidstnævnte
genopstiller.
Der skal altså vælges fire nye forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Så vidt muligt skal alle enheder repræsenteres i bestyrelsen. Lige nu er Himmelrummet ikke
repræsenteret i forældrebestyrelsen. Så stiller en op derfra, så er vedkommende automatisk valgt.
Valget afholdes, og følgende er valgt ind i bestyrelsen:
1. Lasse Sell. Dagplejen.
2. Anders Vistesen. Dagplejen.
3. Lærke Bjørn Bang. Overmarksgården.
4. Louise Stauenberg Petersen. Himmelrummet.
Valg til suppleanter:
Stiller op: Kristine Feldt, Overmarksgården, Kim Hansen (Himmelrummet).
De blev begge valgt.
Eksisterende forældrerepræsentanter i bestyrelsen, der ikke var på valg:
1. Michael Behrens Slot.
2. Kari Høst Wraae
3. Line Stripp Andreasen
9. Valg til forældreråd
Alle, der gerne vil være med, er velkomne.
Overmarksgården: Kristina Milling, Kristine, Sanne, Henriette.
Himmelrummet: Rikke, Katrine, Anja, Christina.
Ledelsen indkalder til det første møde i begge huse.
10. Evt.
Intet til referat.

