
Referat  
Konstituerende møde i Frederiksbjerg Dagtilbuds bestyrelse mandag d.26. september 2022 kl.17.00-19.45. 

Mødet blev afholdt i administrationen på Frederiksbjerg Skole, Lokale Store Klaus. 

Til stede: 
Jan-Ole Herfurth (Vuggestuen Jægergårdsgade) 
Mathilde Stampe (suppleant Vuggestuen Jægergårdsgade) 
Julie Cleve (Guldbryllupsasylet) 
Julie Strørup Olsen (Børnehuset Jægergårdsgade) 
Mariane Fage Thomsen (suppleant Børnehuset Jægergårdsgade) 
Camilla Herlufsen medarbejderrepræsentant 
Pia Rasmussen medarbejderrepræsentant 
Inger Barslund, dagtilbudsleder og referent 
 
Fraværende: 
Rikke Lylloff Madsen, Børnehuset Ole Rømer 
Emma Sandberg Biltoft, suppleant Ole Rømer 
Mona Kræmmer Nielsen Vuggestuen Marselis Boulevard  
Nicholas Hovgaard, vuggestuen Marselis Boulevard (Frederiksbjerg Børnehus 1.november) 
Sine Emilie Ulvedal Rosborg (suppleant Asylet) 
Urd Thejl Ploug Skiveren, suppleant Frederiksbjerg Børnehus 
Randi Rehmeier Sørensen, Kroghsgade Vuggestue 
Anne Sofie Høgenhof Larsen, Suppleant kroghsgade Vuggestue 
 
Naturbørnehaven Ajstrup gl. Skole mangler at vælge forældrerepræsentant til bestyrelsen 
 
Dagsorden for mødet: 
1.Velkommen v. Inger Barslund 
2.Oplæg om frivilligt arbejde v. Mathilde Schaumburg-Müller 
3.Oplæg om dagtilbuddet og arbejdet i bestyrelsen v. Inger 
4.Bestyrelsen konstituerer sig 
5.Samarbejde mellem råd og bestyrelse 
 
 
Ad 1. 
Inger byder velkommen til den nye bestyrelse. Fremmødet på dagen er desværre ikke tilstrækkeligt til at 
bestyrelsen kan konstituere sig, men vi vælger at gennemføre mødet. 
Bestyrelsen præsenterer sig. 
 
Ad.2. 
Mathilde Schaumburg Müller, tidligere medlem af bestyrelsen holder et meget fint oplæg om det at 
arbejde frivilligt og det der motiverer til at deltage i bestyrelsesarbejde. I forlængelse af oplæg præsenterer 
bestyrelsen sig igen ved at supplere med hvad de er optagede af/kan supplere med. 
 
 
Ad.3. 
Præsentation af dagtilbuddet v. Inger 
Dagtilbuddets placering i organisationen B&U 
B&U politik og opgave 



Dagtilbuddets interne organisering 
Økonomi og princip for budgetlægning 
Dagtilbuddets prioriteringer ift. kerneopgaven  
Dagtilbudslov og ny styrket læreplan 
Opgaver det kommende år 
 
   
 
Ad.4. 
Bestyrelsen konstituerer sig ikke da der ikke er tilstrækkeligt fremmøde til at bestyrelsen er 
beslutningsdygtig. Hertil kræves tilstedevær af mindst halvdelen af bestyrelsen og med andel forældre i 
flertal. I denne sammenhæng tælles ordinære medlemmer som afgørende. 

 
 
 
Ad.5. 
Samarbejde mellem råd og bestyrelse drøftes idet det har været et klart fokus de seneste år. 
Forældremedlemmer af bestyrelsen der sad med sidste år giver eksempler på samarbejdet.  
 
Bestyrelsen taler kort om temaer for dette år. Fokus på Pladsudnyttelse, evt. genbesøge allerede 
formulerede principper evt. med fokus på kommunikation mellem hjem og dagtilbud. 
 
 
Evt. 
Inger tilbyder bestyrelsen at deltage i Læringssamtale d.5.oktober. Læringssamtale er en del af 
kvalitetsopfølgningen med deltagelse af ledelse, B&U chef og konsulent fra PUF (Pædagogik, Undervisning 
og Fritid). Jan-Ole og Mathilde vil gerne deltage. 
 
Inger inviterer de nye medlemmer af bestyrelsen der ikke har deltaget i dag til at møde 1 time tidligere til 
næste møde – så kan de få oplæg om dagtilbuddet. Bestyrelsen skal konstitueres på næste møde. 
Når bestyrelsen har konstitueret sig kan Inger få oprettet en gruppe på Aula så kommunikation lettes. 
 
 
Inger Barslund, referent 


