
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 02.11.2016 
 

Dagsorden 

Check in:   

Velkomst og sandwich 

 

Kl. 17.40 

 

Bestyrelsens indsatsområder og fokuspunkter i 2016 -2017 
 

Baggrund 

Iflg. styrelsesvedtægten kan bestyrelsen fastsætte principper for dagtilbuddets virke (se 

vejledning til arbejdet i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune)  

 

 

Formål 

At drøfte hvilke områder, det vil være relevant at prioritere i denne bestyrelsesperiode. 

 

 

Metode 

Sidemands drøftelse med efterfølgende drøftelse i plenum 

 

Bilag 

Vejledning til arbejdet i bestyrelse og forældreråd 

 

Efter drøftelser og snak omkring hvilke emner der kunne være interessante at ligge særlig 

vægt på det kommende år, var der bred enighed om at vi skulle fokusere på  

Tidlig og forbyggende indsats 

Samskabelse – forældre som ressource 

Helhedssyn 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Ann-Katrine Storgaard Friis – Bakkehuset (Afbud) 

Tina Feldballe Pedersen – Engskovgård 

Uffe Sørensen – Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset (?) 

Vicki H Christensen – Stationsvangen og Satellitten Dagplejen 

Sarah Pedersen - Væksthuset 

Bjarke Hansen – Børnehaven Myrhøjen  

Jeanette Møller - Dagplejen 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Simone Kristensen - Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

 

Tid: Onsdag den 2. november 2106 kl. 17.30 – 19.30 – (Dialogmøde med 

rådmanden kl. 19.30 – 21.30) 

Sted: Et klasseværelse på Skødstrup Skole (Vi mødes i kantinen)  

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Else 

Forplejning:  Sandwich og vand  

Referent: Uffe 

Mødeobservatør: Jette 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/Foraeldresamarbejde/Bestyrelser/Dagtilbud/Vejledning-til-arbejde-i-bestyrelse-og-foraeldreraad-i-dagtilbud-i-Aarhus-Kommune-ny.pdf


 

 

 

 

Forberedelse af dialogmødet med rådmanden 
 

• Udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken med særlig vægt på forældresamarbejdet 

• Emner der optager forældrene i Skødstrup Dagtilbud 
 
 
Bilag 
Børne og Ungepolitik i Aarhus Kommune 

 

Dagsorden til dialogmødet med Rådmanden 

 

 

 
 

Kl. 18.45 

  

Gensidig information 
 

• Frokostvalget  

Vi blev orienteret om en skrivelse som vil blive delt rundt i alle institutioner 

• Forventet regnskab 

Det forventede regnskabet blev fremlagt, det ser fint ud. 
 

 
 

 

Evt.  

 

 

 

Kl. 19.10  

 

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.  

 

Vi bestemte os for at søge hjælp fra en professor, således vi på næste bestyrelses møde kan 

blive klædt bedre på til at vælge en vej for institutionerne i forhold til vores kommende 

fokusområder. 

  

Evaluering af bestyrelsesmødet 

 

 

 

Kl. 19.20 

 

Pause 

 

 

Kl. 19.30 

Dialogmøde 

https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/Kommunikation/Organisation/BUpolitik2015/Aarhus-Kommunes-boerne--og-ungepolitik.pdf

