
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 26. april 2016.  

Kostordning og kostpolitik ved Lars og Thyge 

 

Der har været kontakt til Lisbjerg skole og de var meget positive omkring, at vi 

kommer forbi til en inspirationstur for at se, hvordan det foregår hos dem.  

Så har Lars og Thyge kontaktet Skødstrup skole for blandt andet at få arrangeret 

sådan en tur dertil. Der er den lidt strandet p.g.a travlhed fra skolens side. Nogle af 

udfordringerne kan være, at på Lisbjergs skole er der 450 elever, på vores bliver der 

1400 elever. Så det er klart, at Lisbjerg kunne fungere som inspiration, men at det vil 

være mere omfattende i Skødstrup, såfremt det kunne blive til noget.  

Lars har talt med en fra kommunen, som var meget positiv omkring at tage kontakt til 

Else og måske den vej finde en løsning. Altså at finde et eksisterende sted herude, 

hvor maden kunne produceres. Else er ikke umiddelbart positiv omkring dette. Det 

kan være en sårbar løsning at have det ude i den enkelte afdeling. Risikoen kan være, 

at det tager fokus fra det pædagogiske arbejde, hvis det ender ud i at pædagoger 

pludselig skal bruge for meget tid på kosten ved sygdom etc.  

Lars og Thyge tænker stadig, at plan A er, at det skal være et tilbud for dagtilbud og 

skole, som der skal arbejdes på, selvom vejen kan virke lang. 

Else vil kontakte kommunen om blandet andet de ekstra 100 kr, som vil blive 

opkrævet for madordningen, om de kan tages til et ekstra måltid.  

 

Regnskabet for 2015, budgetprincipper og fælles prioriteringer i 2016 

Regnskabet er aldrig ramt så nøje før. Noget der ligner kr. 30.000 på et budget af kr. 

42 millioner.  

Else gennemgår budget og principper for budgettet. Der er ingen kommentarer til 

dette.  

Børne- og Ungepolitikken og kulturforandringer i Børn og Unge Aarhus Kommune 

Else giver et oplæg vedrørende de kulturforandringer som Aarhus kommune har lavet 

en folder om og det videre arbejde som det indebærer. Vi drøfter derefter det i 

plenum. 

 

 

 



Bestyrelsens indsatsområde 2016 – principper for forældresamarbejde 

 

Overordnet ville vi – bestyrelsen, finde frem til indsatsområder, som vi rigtig gerne vil 

arbejde for. Det blev besluttet på sidste møde, at ”principper for forældresamarbejde” 

skulle være det område. Formålet kan være at få et produkt ud af det, hvis det giver 

mening efter vi får det diskuteret. I første omgang vil vi tage det med i 

forældrerådene.  Mia laver et fælles skriv, som tages med til en fælles diskussion i 

rådene. Til næste møde, vil vi fremlægge og se om det kunne samles til et fælles 

fodfæste og en opfordring til forældresamarbejde.  

Punkterne er som følger:   

- modtagelse af nye forældre i en etableret forældregruppe 

- skriftlig kommunikation (facebook, intra) 

- legeaftaler 

- konflikter 

- arrangementer  

- bringe og afhentning 

 

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

Næste møde er d. 8/6 kl. 19-21 i væksthuset. 

 

 

 

 


