
 
 
Bestyrelsesmøde  

 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Lars Kier, Væksthuset  

Rasmus Weber-Esmann, Engskovgård (Afbud) 

Sine Fogh Vinter, Børnehuset Myrhøjen (Afbud) 

Thyge Lauge Jørgensen, Stationsvangen og Satellitten 

Stine Kofoed-Schalck, Dagplejen 

Ann-Katrine Storgaard Friis, Kløvervangen og Bakkehuset (Afbud Dorthe mødt i 

stedet) 

Pernille Baun Haaning, Børnehaven Myrhøjen (Afbud Iris mødt i stedet) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

 

Jette Justesen, Dagplejen 

Dorthe Pagter Vand 

Fridrun Hansen 

 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup (vi mødes ved 

indgangen) 

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Rasmus 

Forplejning:  Kaffe, the og kage 



Kl. 19.00 

Check in:  Vi slår med terningen…. 

(husk foto af Frirun) 

 

Kl. 19.05 

 

 

Effektiviseringer via tidlige, forebyggende indsatser i Børn og Unge i 
Aarhus Kommune 

 
Baggrund 

Byrådet har vedtaget en økonomisk politik for Aarhus Kommune, som indebærer 

effektiviseringer for 1 % om året: Omposteringer for 0,5 % - Budgetreduktioner for 0,5 %.  

 

Formål  

At orientere bestyrelsen om Børn og Unges forslag til effektiviseringer via, tidlige forebyggende 

indsatser – forslag der sendes i høring i faglige organisationer, lederforeninger og 

forældreorganisationer i uge 13 – 16.  

  

Metode 

Kort orientering fra Else 

 

Bilag 

Slides med effektiviseringsforslagene  

 

Ingen indvendinger til emnet fra bestyrelsen.  

 

 

Ca. Kl. 19.20 

Dagtilbuddets lokale udviklingsplan for 2015 - 2015 
 

Baggrund 

Som en del af kvalitetskredsløbet i Børn og Unge har dagtilbuddets lederteam udarbejdet en 

udviklingsplan for de kommende to år. Denne plan blev afleveret til områdechefen den 1. 

februar – efterfølgende vil der være et møde, hvor lederteamet præsenterer planen og indgår i 

en dialog med områdechefen omkring planen. 

 

Formål 

At præsentere udviklingsplanen for bestyrelsen og give bestyrelsen mulighed for at stille 

spørgsmål og give feedback på planen. 

 

Metode 

Meget kort præsentation af planen – med spørgsmål og feedback i plenum. 

 

Bilag 

Udviklingsplanen for Skødstrup Dagtilbud 2015 - 2016 

 

Else præsenterede udviklingsplanen for Skødstrup Dagtilbuds med fokus på de lokale 

indsatsområder: 

 

• Sygefravær 

• Rummelighed: Børns sociale kompetencer og børnefællesskab 

• Forældresamarbejde: Forældrefælleskaber 

• Personale: Faglige og sociale fællesskaber for medarbejderne  

• Ledelse: Faglige og sociale fællesskaber for ledelsen  

 

Bestyrelsen synes udviklingsplanen gav god mening. 

 

Pause  

 

Referent: Lars 

Mødeobservatør: Dorthe 



Ca. kl. 19. 45 

Bestyrelsens indsatsområder og fokuspunkter i 2015 
 

Baggrund 

På sidste bestyrelsesmøde var alle er enige om, at Positiv feedback til personalet/positiv 

energi skal være et punkt for denne bestyrelsesperiode (2015). 

Det blev ligeledes besluttet. at hvert bestyrelsesmedlem, ud fra bruttolisten, skulle prioritere 

to emner, man ønsker at arbejde med i denne bestyrelsesperiode. 

 

Formål 

At drøfte og aftale hvordan bestyrelsen skal give Positiv feedback /positiv energi til personalet.  

Samt beslutte indsatsområde/ områder for 2015. 

 

Metode 

Sidemandsdrøftelse med efterfølgende drøftelse i plenum 

 

Bruttolisten fra sidste møde blev revideret til følgende emner: 

 

• Kostordning 

• Kostpolitik 

• Vidensdeling / Kommunikation (herunder samarbejde på tværs af enhederne) 

• Motorisk udvikling 

• Sammensætning af børnegrupper 

• Kønsroller (børnene) 

• Kommunikation ift. synlighed 

• Positiv feedback 

• Fælles forældremøde  

• Læring med tal, bogstaver mv. (i en travl hverdag)  

 

Kostordning samt Vidensdeling & Kommunikation blev valgt, som de to overordnede emner, 

der skal arbejdes med i den kommende bestyrelsesperiode. 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe for hvert emne bestående af Thyge (tovholder), Lars og 

Fridrun for kostordning samt Ann-Katrine (tovholder), Dorte og Jette for Vidensdeling / 

Kommunikation.  

 

Kostordning og Vidensdeling / Kommunikation sættes på dagsordenen til næste møde med 30 

minutter til hvert emne, hvor målsætningerne for emner. Herefter skal opgaverne defineres og 

det videre forløb besluttes.  

 

Else vedhæfter materiale fra kommunen vedrørende kostordning / kostpolitik i 

mødeindkaldelsen til næste møde. 

 

 

Ca. Kl. 20.15 

 
 

Økonomi 
Baggrund 

Regnskabet for 2014 er sendt i teknisk høring. Der er blevet udarbejdet forslag til reviderede 

budgetprincipper. Der er ligeledes udarbejdet forslag til prioriteringer ift. budget 2015.  

Formål 

At orienterer bedyrelsen om regnskabsresultatet – drøfte og beslutte de reviderede 

budgetprincipper og prioriteringsforslagene for 2015. 

Metode 

Kort fremlæggelse af regnskabsresultatet, budgetprincipperne og forslaget til prioriteringer v. 

EK. Med efterfølgende drøftelse og beslutning i plenum. 

 

Bilag 

Regnskab 

Budgetprincipper 

Budgetprioriteringer 



 

Ingen indvendinger til emnet fra bestyrelse.  

 

 

Ca. Kl. 20.30 

 

Gensidig information 

 

• Fælles forældremøde med Jens Andersen  

Det robuste barn – et foredrag om opdragelse                                                    

Det handler om børns udvikling, om børns trivsel, om det nødvendige samarbejde, om 

individualisme, om egen vilje og lyst, om servicering af børnene, om de voksne som 

rollemodeller, om måden at være til stede i børnenes liv på, om anerkendelse som 

forudsætning for trivsel. Om de voksnes ansvar for at børnene udvikler fællesskaber og 

meget mere.                                                                                                               

Et foredrag med historier fra hverdagen. 

 

Bestyrelsen anbefaler at forældremøde med Jens Andersen planlægges til uge 43. 

 

 

• Fællesskab for Alle i Skødstrup Dagtilbud – Professionalisering af den 

pædagogiske praksis  

  

• Trivselsuge – uge 41 for alle børn i Skødstrup Lokaldistrikt 0 – 18 år.  Bestyrelsen 

inviteres med til et møde, hvor der udarbejdes idékatalog den 29. april fra kl. 16.00 – 

18.00.  

 

Ingen fra bestyrelsen meldte sig til at deltage i mødet den 29. april. Else sender invitation 

rundt, hvis nogle skulle få mulighed for at deltage. 

 

Bilag: 

Fælles værdier 0-18 år i Skødstrup Lokaldistrikt 

•  

 

 

Kl. 20.45  

 

 

Evt.  

 

Ingen bemærkninger til punktet Eventuelt. 

 

 

Afslutning – opsamling på aftaler, næste møde og evaluering af mødet 
 

Formål: At samle op på aftaler, så det er klart for alle hvad der er besluttet. Fælles 

forberedelse af næste møde.  

 

Tilbagemelding fra mødeobservatør og evaluering af mødet.  

 

Kl. 21.00 


