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Referat af Bestyrelsesmøde d. 3. oktober  

Dagsorden  
1. Eventuelle bemærkninger til referatet fra sidste møde (fast punkt) 

2.  Anne og Stine om robusthed  

3. Mødeindkaldelse fra rådmanden om kommende dialogmøder – udsendt 

4. Kommunalvalg 2017 

-  Hvor er vi i forhold til de initiativer, der blev præsenteret sidst? 

- Valgarrangement med samtalesalon status og input:  

5. Nannas foredrag om børns udvikling og behov d. 7. november 

6. Nyt tema til drøftelse på næste møde? 

7. evt – nyt bestyrelses år hvem er med?  

 

………………………………………………………….. 

Referat v. Mette 

Tilstede: Morten, Lars, Jack, Anna og Lene fra FSAA 

Afbud: Stine, Kasper, Jacob, Tina, Thomas 

 

1. Ingen bemærkninger til referatet fra sidst 

 

2. Anne fortalte om oplæg om robusthed i dagtilbud. Oplægget og efterfølgende diskussion heraf 

omskrives til kort tekst med synspunkter fra ÅFO. Dette udgives i nyhedsbrev samt indgår i 

organisationens ’database’ over holdninger. Mette skriver oplæg, bestyrelsen kommenterer 

efterfølgende herpå. 

   

3. Anne, Morten og Mette deltager på formøde med rådmanden d. 26. okt. 15.30-16.30.  

Morten, Anne, Thomas og Mette deltager på dialogmødet d. 8. oktober. 

- ÅFO ønsker at sætte ’de store forskelle på normeringer institutionerne’ på dagsordenen samt ’tid 

til samskabelse’.  

- Vi kan præsentere undersøgelse fra KL med fokus på, hvor meget tid der bruges reelt sammen 

med børnene (Jack sender denne)  

 

4. Anne fremlagde status på valg-initiativer og der bliver fulgt op på disse i valggruppen.  

Der blev drøftet praktisk ting i forhold til afholdelse af valgmøde (plakat, lokalitet, ordstyrrer mv). 

Afsat budget 5000 kr.  

 

5. Nannas foredrag om robusthed flyttes til efter valget. Evt i forbindelse med Generalforsamlingen  

 

6. Næste møde vil have fokus på generalforsamling mv. Næste møde er d. 6. december.  

7. Tina og Jacob er af personlige årsager trådt ud af bestyrelsen og ønsker ÅFO alt det bedste. De 

kommer evt. tilbage hvis tiden bliver til det. Kasper genopstiller ikke efter 5 år i bestyrelsen. 


