
 
 
Bestyrelsesmøde  

Kl. 19.00 

Check in:  Vi slår med terningen…. 

 

 

Kl. 19.05 

Bestyrelsens indsatsområder og fokuspunkter i 2015 
 
Baggrund 

Bestyrelsen har valgt, at der skal arbejdes med kostordning samt vidensdeling og 

kommunikation i denne bestyrelsesperiode. 

 

 

KOSTORDNING (Arbejdsgruppen: Thyge (tovholder), Lars og Fridrun) 

 

Definering af målet ift. at arbejde med emnet kostordning 

 

Beskrivelse af arbejdsopgaver  

 

Beslutning om og aftaler vedr. det videre forløb   

 

Bilag:  

Frokost og madordninger 

Forældrearrangerede madordninger 

 

Link: 

http://www.aarhus.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/Sundhedstilbud/Mad/Mad-og-maaltider-

i-dagtilbud-og-skoler/Kost-i-daginstitutioner.aspx 

 

http://www.madkassen-risskov.dk/’ 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Lars Kier, Væksthuset  

Rasmus Weber-Esmann, Engskovgård Afbud 

Sine Fogh Vinter, Børnehuset Myrhøjen  

Thyge Lauge Jørgensen, Stationsvangen og Satellitten 

Stine Kofoed-Schalck, Dagplejen Afbud - Anne Sofie mødt i stedet 

Ann-Katrine Storgaard Friis, Kløvervangen og Bakkehuset 

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. marts 2015 kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup -  mødelokalet i 

klynge 300 (som sidste gang)  

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Rasmus 

Forplejning:  Kaffe, the og kage 

Referent: Ann-Katrine 

Mødeobservatør: Sine 

http://www.aarhus.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/Sundhedstilbud/Mad/Mad-og-maaltider-i-dagtilbud-og-skoler/Kost-i-daginstitutioner.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/Sundhedstilbud/Mad/Mad-og-maaltider-i-dagtilbud-og-skoler/Kost-i-daginstitutioner.aspx
http://www.madkassen-risskov.dk/


Referat: 

Thyge fremlægger, at det på er besluttet i arbejdsgruppen, at de ønsker sparring med resten 

af bestyrelsen på det overordnede mål med initiativet. Få sat ambitionsniveauet – da det 

vurderes som værende meget vigtigt, at bestyrelsen står sammen om det. 

 

Else får fat i Tage, som er dagtilbudsleder i Øgaderne i Aarhus C, hvor de har en central 

madmor. Info gives videre til arbejdsgruppen, som har mandat fra bestyrelsen til at undersøge 

emnet, økonomisk, best practise og hvad der kan lade sig gøre. Pitch på næste møde omkring 

resultatet. 

 

 

VIDENSDELING OG KOMMUNIKATION (Ann-Katrine (tovholder), Dorte og Jette) 

 

Definering af målet ift. at arbejde med emnet vidensdeling og kommunikation 

 

Beskrivelse af arbejdsopgaver  

 

Beslutning om og aftaler vedr. det videre forløb   

 

Referat: 

At få udbret viden om bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt at bruge de eksisterende kanaler som 

fx intra.  

Følgende blev besluttet: 

- Der skal fortsat lægges alm. Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne op på intra. 

Men for at forsøge, at gøre det mere læservenligt, har vi besluttet at der efter hvert 

møde skal formuleres et kort, men lidt mere prosaagtigt skriv, som lægges op på intra. 

- Referenten er den der får ansvaret for at skrive et ”lækkert”, kort og vedrørende 

oplæg.  

- Else lægger op på intra, som en pop-up-ting. 

- Ligge op til at forældre kan henvende sig til bestyrelsesrepræsentanten fra deres 

respektive forældreråd! 

- Succeskriteriet er, at der skabes en øget debat! 

- Det kan være en god ide at bringe emner til debat på forældrerådsarrangerede 

temaaftener. 

 

 

Kl. 20.05 

 

Positiv feedback til personalet/positiv energi 
 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet i december blev alle enige om, at positiv feedback til personalet/positiv 

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

 

Formål  

At afdække om det fortsat er et punkt bestyrelsen vil prioritere og hvordan de i så fald vil 

arbejde med det.  

 

Referat: 

Slut evt. de nedkogte skriv til forældrene med et ”har du husket at smile til dit barns pædagog 

i dag?” (lave forskellige formuleringer hver gang!) 

Det vil virke for hult, hvis det var bestyrelsen der kom rundt på en ”rose”-runde i 

institutionerne. → Finde på en smart overskrift, som er den samme hver gang! 

 

Tilfredshedsundersøgelsen: Det er rigtig vigtigt, at forældrene bruger tid på besvarelsen, og 

det kunne være væsentligt, at bestyrelsesmedlemmerne formidler denne væsentlighed til 

forældrene, fordi tilfredshedsundersøgelsen med dets fejl og mangler, trods alt er det 

styringsredskab, som de pædagogiske ledere bruger som kompas for strategiudviklingen 

fremadrettet.  

 

Kl. 20.30 

 



Gensidig information 

Dagtilbudslederen 

Fælles værdier i Skødstrup Lokaldistrikt – bestyrelsens deltagelse i mødet den 29.april kl. 

16.00 – 18.00  

 

Referat: 

Ann-Katrine deltager på mødet. Else sender invitationen rundt til alle efter påske, så kan man 

stadigvæk nå at komme med. 

 

Forældrerådene: 

Er der emner fra forældrerådene, der har relevans for bestyrelsen – emner, der evt. skal 

dagsordensættes på et af de kommende bestyrelsesmøder? 

 

Referat: 

En god idé, at have et fem minutters punkt på forældrerådsmøderne, som hedder ”sidste nyt 

fra bestyrelsen”. 

 

 

Kl. 20.45  

 

 

Evt.  

Støjøre 

 

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.  

 

 

Næste møde: Den 20. maj  

 

 

Kl. 21.00 Slut 


