
Referat af bestyrelsesmøde d. 1. februar 2016. 

 

Deltagere: 

Thyge Lauge Jørgensen, Stationsvangen og Satellitten 

Lars Kier, Væksthuset 

Mia Porsgaard, Børnehaven Myrhøjen 

Ann-Kathrine Storgaard Friis, Kløvervangen og Bakkehuset 

Tina Pedersen, Engskovgård 

Dorthe Pagter Vand, medarbejderrepræsentant 

Else Kjær, dagtilbudsleder 

 

Kvalitetssamtalen 

Lederteamet og Else Kjær har fremlagt kvalitetsrapporten og orienteret om hvordan det går i Skødstrup 

Dagtilbud. På mødet deltog der medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddet, bestyrelsesformand Ann-

Katrine, områdechef Thorkil Andersen og konsulenter fra Børn og Unges afdeling for læring og udvikling.   

Jf. kvalitetsrapporten går det godt, og der er ikke kommet nogen tilsynspunkter i år. 

 

Lederteamet tager på kursus d. 7. og 8. april, hvor de har fokus på opfølgning af indsatsområderne: 

1. Tidlig forebyggende indsats 
Konsultativ Forum tages hyppigere i brug i forhold til de 0 – 3 årige 

2. Sammenhæng mellem dagtilbud og skole 
3. Professionelle læringsfællesskaber 
 

 

Kostordning og kostpolitik 

Lars og Thyge har været ved at undersøge idéer til fornyelse af kostordningen. 

De er nået frem til, at et centralkøkken kunne være en mulighed: 

- Køkkenet kunne ideelt set være beliggende på skolen, men dette er ikke fastlagt/undersøgt endnu. 

- Det skal være selvbærende og kunne køre uden om driftsbudgettet. Og det burde være muligt, ud 

fra det budget, som Lars og Thyge har lavet. 

- Det skal have stor fleksibilitet, bl.a. inden for ”let at servere”, leveringstidspunkter, turmadpakker 

o.l. 

- Finansieringsmuligheder: Køkkeninventar evt. på leasingaftale, søge fonde, lokale sponsorer m.m. 

- Der skal være tale om en fuld kostordning - ingen egne eftermiddagsmadpakker o.l. 

 

Lisbjerg Dagtilbud kører med et centralkøkken i øjeblikket. Bestyrelsen har givet Lars opbakning til at 

kontakte dem, for at høre mere om, hvordan det kører hos dem. Så kan vi evt. drage nytte af deres 

erfaringer. 



Dette skulle gerne være med til, at give os en bedre baggrund for at vurdere, om det er et forslag, som vi 

skal gå videre med. 

 

Bestyrelsens indsatsområde 2016 

I fokuspunktet ”Principper for forældresamarbejde” vil bestyrelsen meget gerne have et samarbejde med 

forældrerådene. 

Vi har besluttet os for, at lave en folder med konkrete spørgsmål til forældrerådene, om hvordan de har 

eller vil håndtere forskellige sager. Bestyrelsen håber på den måde, at vi ud fra denne erfarings- og 

vidensdeling kan lave en manual, som kan hjælpe ude i den enkelte institution. 

 

Der arbejdes videre på denne folder til næste møde. 

- Husk at tænke over relevante spørgsmål til forældrerådene til næste møde. 

 

Hærværk på legepladserne 

Bestyrelsen talte om mulige tiltag, for at kunne afhjælpe problemet med hærgende unge på legepladserne, 

som bl.a. Stationsvangen og skolen lider under. 

- Else tager fat i Michelle, den opsøgende gadeplansmedarbejder i Børn og Unge i Aarhus Kommune. 

- Vi skal have kontakt med klubben – ”Sokkehuset”. 

 

Bestyrelsen håber på den måde, at kunne nå de unge, som hærger på legepladserne. 

 

Eventuelt 

Under eventuelt kunne Else berette, at den nye institution på Tronkærgårdsvej bliver ca. 4 måneder 

forsinket. Det er nu forventet, at den er klar til brug d. 1/5 2017. 

 

Politikkerne har heldigvis lyttet til de høringssvar, der var kommet mht. spareplanerne.  

Det bliver derfor ikke aktuelt, at børn skal i børnehave allerede, når de er 2,9 år. Det vil fortsat være 2,11 år. 

Til gengæld vil der blive hentet nogle kroner i at lave en rammebesparelse ift. dagtilbuddenes 

driftsbudgetter samt ved at reducere tilskuddet til deltidspladser, reduceret sygefravær, stigning på kr. 100 

i forældrebetalingen til kostordning m.m. 

I stedet for tidlig SFO start, skal børnene starte et år før i klub – nu fra 4. klasse. 

 

Sidst men ikke mindst, er der ved at blive lagt sidste hånd på regnskabet for 2015. 

 

 

 


