
 
 
Bestyrelsesmøde  
 

Referat  

 

 

 

 

Kl. 19.00 

 

Opfølgning på punktet vedr. udeområdet ved Væksthuset    
 

Baggrund 

På baggrund af den seneste tids omtale i pressen og udtalelse fra forældrerådet i Væksthuset 

vælger rådmand Bünyamin Simsek ikke at gå videre med sagen.  

 

Formål 

At give bestyrelsen en orientering om forløbet  

 

 

Metode 

Tine, Else og Ann-Katrine orienterer om forløbet 

 

 

Bilag 

• Forældrerådets skriftlige tilkendegivelse  

• Rådmanden tilbagemelding. 

 
 

Kort information omkring de møder og den dialog der har været med 
rådmanden. Der vil ikke blive gået videre med beskæringsplanen ved 

væksthuset pt. 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Ann-Katrine Storgaard Friis – Bakkehuset (afbud)  

Tina Feldballe Pedersen – Engskovgård (afbud) 

Uffe Sørensen – Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset  

Vicki H Christensen – Stationsvangen og Satellitten  

Bjarke Hansen – Børnehaven Myrhøjen (afbud) 

Jeanette Møller – Dagplejen 

Tine Østergaard Rossel - Væksthuset 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Simone Kristensen – Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: 14.06.17 kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Engskovgård, Engskovgård 2 8541 Skødstrup  

Mødeindkalder: Ann Katrine + Else 

Mødeleder: Ann Kathrine 

Forplejning:  Kaffe- te, frugt og sødt☺  

Referent: Vicki 

Mødeobservatør: Jeanette 



 
 

Ca. kl. 19. 15 

 

Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 og dialogmødet 

for dagtilbudsbestyrelser. 
 

Baggrund 

88,3% af dagtilbuddets forældre har nu tilkendegivet deres tilfredshed med barnets 

dagtilbudsafdeling.  

På dialogmødet den 31.maj drøftede vi, hvordan vi sammen kan højne trivslen for de 

aarhusianske børn?  

I Skødstrup Dagtilbud er 81 % af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med den 

pædagogiske indsats ift. at styrke børnenes personlige kompetencer, 87% er meget tilfredse 

eller tilfredse med den pædagogiske indsats ift. at styrke børnenes sociale kompetence. 

Noget kunne tyde på, at vi kunne blive bedre til at inddrage forældrenes viden om børnene i 

arbejdet med børnenes trivsel, læring og udvikling, og vi kunne ligeledes blive bedre til at 

indgå i dialog med forældrene om, hvordan de kan styrke børnenes trivsel, læring og 

udvikling. 

 

 

Formål 

At drøfte undersøgelsens resultat, samt drøfte hvordan vi sammen kan højne trivslen for alle 

børnene i Skødstrup Dagtilbud.  

 

Metode 

 

Kort fremlæggelse af resultatet. Efterfølgende drøfter vi, hvordan vi kan højne trivslen for alle 

børnene i Skødstrup Dagtilbud – Samskabelse om trivsel – Hvad kan dagtilbuddet gøre? – 

Hvad kan forældrene gøre? Hvad er vi fælles om? 

Hvordan kan forældrerådene arbejde videre med emnet i de enkelte afdelinger?  

 

 

Bilag. 

• Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 

Resultatet er fortroligt til det offentligøres på kommunens hjemmeside den  

9. juni. 

 

• Dagtilbuddets LUP light 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

På dagstilbud niveau er vi gået lidt frem 0,1 og i selve Århus Kommune ligger vi lidt under 

niveau 0,1. 

Der er valgt den skal bruges i ledergruppen til at lære af hinanden, videndeling. 

Vil være et godt værktøj til hvad der kan sættes fokus på i de forskellige institutioner via 

forældrerådene. 

 

Hvordan kan vi højne trivslen, arbejdet i grupper:  

Bedre kommunikation mellem institution og forældre med vidensdeling om bartnet 

Forventninger begge veje, hvad forventer vi som forældre, hvad forventer i som institution. 

Støtte op om dagtilbuddet initiativer. 

Støtte om børnenes fællesskaber, legeaftaler og gerne med flere forskellige kammerater 

Snak positivt om alle børn og voksne. 

Den gode historie fra hverdagen, måske via intra – billeder. Både overordnet og på det enkelte 

barn. Så bliver forældre positive hvilket smitter af.  

 

LUP 

3 punkter med i udviklingsplanen, så man kan nå at se effekten og ikke have for mange tiltag i 

gang på en gang. 

 

Ca. Kl. 20.15 

 



Gensidig information   
 
• Fokusgruppe interview vedr. information og kommunikation blev aflyst / udsat 

 

Kommer på banen igen senere 

 

• Status ift. åbning af den nye institutionsafdeling Junibakken, samt planlægning af ny 

institutionsafdeling på Ny Studstrupvej 3 C 

 

Junibakken: Starter op på fredag, håndværkerne er ikke helt færdig, men alle er ved godt 

mod ☺ 

Ny studstrupvej, grundlaget er beskrevet og nu kommer der arkitekter ind over med deres 

forslag, det er forventet den skal være færdig i 2019. 

 

• Forventet regnskab - Vi har 17.05.17 opdateret styringsværktøjet og det ser ud til, at vi 

forbruger 441.306 kr. af dagtilbuddets akkumulerede overskud – vi overførte 943.441kr. 

fra 2016. Resultatet er på nuværende tidspunkt forbundet med megen usikkerhed, da vi 

ikke ved, om de børnehavepladser, der bliver leidige 1. august bliver genbesat i det 

omfang, vi har budgetteret med. Vi kan være usikre på om åbningen af Junibakken den 16. 

juni vil have en indvirkning, vi ved heller ikke om der er børnehavebørn, der flytter tilbage 

fra Skæring? Vi forventer, at Junibakken vil ballancere, når vi når årsskiftet, derfor er den 

nulstillet i styringsværktøjet. I fællesafsnittet er der budgetteret med, at der bruges 

150.000 af dagtilbuddets akkumulerede overskud til tilskud til legeplads til Junibakken, det 

ikke er muligt at afholde hele denne udgift inden for etableringsbudgettet. 

 

•  

•  

 

 

Evt.  

 

Ved Ann Katrines fravær, går Tine ind som formand de sidste 2 møder. 

 

Vedr. pilotprojekt omkring bestyrelsesarbejde, bliver der uddelt information. Da der ikke pt. er 

opbakning til dette, bliver der meldt ind at vi ikke er interesseret. 

 

Vedr. underskriftindsamling omkring stop ved den permanente på letbanen. Det vil blive 

lettere med udflugter for institutioner og skoler.  

 

Man kan, hvis man har lyst, følge dette link 

 

Kl. 20.45  

 

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.  

 

 

 

Evaluering af bestyrelsesmødet – feedback fra mødeobservatør 

 

Intet at observere. 

Næste møde holdes i Væksthuset den 28.08.17 – kl. 19.00 – 21.00 + bestyrelseshygge med  

tak for indsatsen denne bestyrelsesperiode.  

https://www.skrivunder.net/letbanestop_ved_den_permanente_i_risskov


 

 

Kl. 21.00 Slut 

 

 


