
Bestyrelsesmøde d 28.10-2015 

 
 

Velkomst og præsentationsrunde  

 
 
 

Præsentation af Skødstrup Dagtilbud, Else laver en gennemgang af årshjul om arbejdet for 

bestyrelsen. 
  
Konstituering: 
 

Anne-Katrine fra kløvervangen/Bakkehuset  blev bestyrelses formand og Lars fra 

væksthuset blev næstformand. 

 

Datoer for bestyrelsesmøde: 

 

14.12.15 kl. 19.00 – 21.00 

01.02.16 kl. 19.00 – 21.00 

26.04.16 kl. 19.00 – 21.00 

08.06.16 kl. 19.00 – 21.00 

18.08.16 kl. 19.00 – 21.00 

  

Den 26.11.15  kl. 19-21 er der arrangeret møde for både skole- og dagtilbudsbestyrelser i 

Grenåvej Øst. Det bliver afholdt på skæringskole, det er med en økonom Helena skytt, 

som omhandler robusthed bland børn. 

 

Der er møde den 25.11.15 på Møllevangsskolen fra 19-21.30, hvor der vil være en 

gennemgang af bestyrelsesarbejde. Et møde hvor der er mulighed for at komme i dialog 

med rådmanden.  

 
Resultatet af budgetforliget i Aarhus Kommune den 18.09.16 
  

Der er et sparekrav i børn og unge i 2016, at vi skal spare i Skødstrup Dagtilbud 259.000kr 

i 2016, og mere de følgende år, hvis hele besparelsen udmøntes decentralt. 

11. december får vi de konkrete spareforslag fra direktørerne i Børn og Unge og dermed 

får bestyrelsen mulighed for at lave et høringssvar.  

 

Fælles fagligt og socialt arrangement for alle medarbejdere i Skødstrup Dagtilbud 

Baggrund 



Vi ønsker at holde et fælles fagligt og socialt arrangement for alle dagtilbuddets 

medarbejdere fredag den 3. juni 2016. I den anledning ønsker vi, at bestyrelsens 

accepterer, at vi lukker dagtilbuddets afdelinger kl. 14.00 og lader kendte vikarer passe de 

børn, der ikke har anden pasningsmulighed. 

  

Bestyrelsen siger ja til at vi gerne må lukke tidlig fredag d 3 juni 2016. 

 

Evt.  Anne-Katrine forsætter med at koge referat sammen så den bliver lidt mere spiseligt 

for forældre at læse. 

 

D 14 dec. Bliver mødet forlænget med en time, så fra 18-21 

Der bliver snakket om målet for bestyrelsen. Det er vigtigt at det er realistiske ting vi vil 

arbejder med og evt med delmål henover de næste to år. 


