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Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten torsdag, den 8. november 2018 kl. 17.00.  
 
Deltagere: Husam, Janne, Jørgen, Maibritt, Berit og Niels 
Afbud:  Mie, Regitze, Maria 

Gennemgang af protokol 
og godkendelse af 
dagsorden 

Godkendelse af referat fra mødet 8. november 2018 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
Godkendt 

Nyt fra formanden og 
bestyrelsen 

Nyt fra foreningen Frie Dagtilbud 
 
 
Samarbejdet med GIF 
 
 
 
 
 
Møde med Børn- og Familieudvalget 
 
 
 
 
 
 
50-års jubilæum 
 
 
 
Bussen 
 
 
Nyt fra SPIA 

Generalforsamling 
28. marts  
 
Kører på lavt blus 
med dagplejer Katja 
som den 
gennemgående 
person. 
 
21. februar kl. 16.30. 
Et umuligt tidspunkt 
og som det sidste af 
en lang række af 
dialogmøder med 
andre parter. 
 
15. maj er der åbent 
hus om 
eftermiddagen. 
 
Skal repareres for 
ca. kr. 20.000,-. 
 
Intet nyt 

Nyt fra ledelsen a) Børnetallene:  
 
Børnehaven: Normering 40  
                         pr. 1/2: 43      børn - 45 enheder  
                         pr. 1/4: 44      børn - 45 enheder 
                           
Dagplejen:     Normering 48  
                         pr. 1/2:  47          
                         pr. 1/4:  48        

 
 
Til efterretning 
17 skolebørn i 2020 
 
 
Til efterretning 
Yderligere nedgang 
forventes/frygtes. 
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b) Personalet  
 
Elverhøjen: Husam, Louise, Hanne.  
 
Jættestuen: Susanne, Klaus, Gitte. 
 
Løntilskud/praktikanter/studerende:  
 
Dagplejen: Ny dagplejer 1/1-2019 
 
Lillebitten: Tina (også vikar i børnehaven) 
 
c) Nyt om nyt 

• Styrket pædagogisk læreplan 

• Rekruttering i dagplejen 
 

 
Til efterretning 
 
 
 
 
 
 
 
Carina er ny 
dagplejer. 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra personalet 
 

a) børnehaven 
v. Husam 
 
b) dagplejen  
v. Janne  
 
c) MED/AMO 
 
børnehaven: 
 
dagplejen: 

Til efterretning 
 
 
Til efterretning 
 
 
Til efterretning 

Økonomisk status Gennemgang af årsrapport, ProKap og orientering om 
likviditeten. 
 

Årsrapport 2018 
godkendt. 

Hobittens Venner Nyt fra Babycaféen 
 
 
Drøftelse af kommende arrangementer. 
Indkøbsaftaler, byttecentral, loppemarked, fællesspisning 
m.v. 

Løjesbjergs kurser er 
fortsat populære. 
 
Intet nyt 

Uddannelse 2019 
 

Der er afsat midler på budget 2019 til efter- og 
videreuddannelse.  
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Afrapportering af igangværende aktiviteter 
I børnehaven: Der er af kommunen planlagt 
kompetenceløftskurser i sprog og i forbindelse med de 
nye læreplaner, men der foreligger ikke noget konkret 
endnu. Vi afventer desuden, at der udbydes 
praktikvejlederkursus. 
I dagplejen: Der er af kommunen planlagt 
kompetenceløftskurser i sprog og i forbindelse med de 
nye læreplaner, men der foreligger ikke noget konkret 
endnu. Desuden er der planlagt ZBC-kurser. 

 
Til efterretning 
 
 
 
 
Til efterretning 

Kommende aktiviteter Offentliggørelse til pressen. 
 

 

Eventuelt   

Lukket møde Der afholdes altid lukket møde uden deltagelse af 
personalerepræsentanter efter afslutning af den ordinære 
dagsorden. Det drejer sig primært om at lederen kan have 
dialog med sin arbejdsgiver, bestyrelsen, ligesom det også 
kan dreje sig om personalesager. 

 

Bilag:    Referat fra mødet 8. november 2018. 
    Årsrapport fra hhv. børnehave og dagpleje. 

   ProKap for dagplejen og børnehaven. 
   Invitation til dialogmøde 
   Alle tidligere udsendt. 
   Inddragelse af forældrebestyrelsen 
 
   Møder/arrangementer i 2019: 
    
   Ordinære møder: 2/5 – 2/9 – 5/11 
    
   Møde med Børn- og Familieudvalget 21/2 
    
   ’Sammenkomst’ med dagpleje og børnehave: 23/2 


