
 
 
Bestyrelsesmøde  

 
Konstituerende møde  

 

Kl. 19.00 

Check in:  Velkomst og præsentationsrunde – 

 

Kl. 19.10 

Konstituering 
 

• Orientering om rammerne for bestyrelsesarbejdet. v. Else Kjær  

 

• Valg af formand og næstformand   

 

o Nanna Leander valgt til formand 

o Tine Østergaard Rossel valgt til næstformand 

 

• Underskrivelse af tavshedserklæringer 

 

• Tilpasning af forretningsorden, den oprindelige fastholdes. 

 

• Opdatering af kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – foto på intra. 

 

• Aftale om mødehyppighed (ordinære møder), tidspunkt for møderne og mødernes længde - 

der skal holdes mindst fire årlige møder.  

 

Aftalte møder: 

04.12.17 

07.03.18 

30.05.18 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Helle Bjørndal (Engskovgård) 

Mona Hvidberg (Vuggestuen Kløvervangen og Børnehaven Bakkehuset) 

Uffe Sørensen – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset)  

Vicki H Christensen – (Stationsvangen og Satellitten)    

Jeanette Møller (Dagplejen) 

Tine Østergaard Rossel (Væksthuset) 

Louise le Dous (Børnehaven Myrhøjen) 

Nanna Lenander  

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

(Vakant) 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup (Vi mødes i forhallen)  

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Else 

Forplejning:  Kaffe og the + sødt og frugt 

Referent: Vicki 

Mødeobservatør: Jette 

Afbud Helle (Engskovgård), Vicki (Stationsvangen), Jeanette(Dagplejen) 



23-08.18 

Bilag: 

Forretningsorden for 2016 – 2017 

Vejledning til arbejdet i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune 

 

 

 

Kl. 19.45  

Orientering om dagtilbuddet 

 
• Dagtilbuddets og institutionsafdelingernes organisatoriske tilhørsforhold i Børn og Unge og i 

Aarhus Kommune 

 

• Børn og Unge – politikken  

o Visionen og stærkere fællesskaber 

o Kvalitetskredsløbet 

o Indsatsområder i Grenåvej Øst og Skødstrup Lokaldistrikt 

 

• Dagtilbuddets organisering 

o Dagtilbuddets udviklingsplan og indsatsområder 

 

• Økonomi og ressourcer 

o Budgetmodel – budgetprincipper  

 

Kl. 20.15 
 

Evaluering af afdelingernes arbejde med de pædagogiske læreplaner 
 

Baggrund 

Dagtilbudslederen skal inddrage dagtilbudsbestyrelsen i udarbejdelsen, evaluering og 

opfølgning af den pædagogiske læreplan. 

 

Formål 

At fremlægge afdelingernes evalueringer, samt orientere om forventninger til en række 

justeringer og ændringer vedr. krav og rammer for den pædagogiske læreplan, herunder 

reducerede dokumentationskrav. (ændringer i lovgivningen forventes at blive fremsat i okt. 

2017 med forventet ikrafttræden medio 2018)  

 

Metode 

Orientering og dialog i plenum  

 

Bilag: 

Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet 

 

Kl. 20.30 
 

Dialogmøde med Rådmanden og Børn og Ungeudvalget den 8. 

november  
 
Baggrund 

Rådmanden og Børn og Ungeudvalget inviterer alle bestyrelser til politiske oplæg, debatcaféer 

og paneldebat. (se bilag)  

 

Formål 

Afklare om der er medlemmer fra bestyrelsen, der ønsker at deltage i dialogmødet, samt 

drøfte hvilke spørgsmål det kunne være relevant at stille politikkerne 

Metode 

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Foraeldresamarbejde/Dagtilbudsbestyrelser-og-foraeldreraad.aspx
http://www.stm.dk/multimedia/2017_staerke-dagtilbud_publikation.pdf


Drøftelse i plenum 

Bilag:  

Indbydelse til dialogmøde  

 

Kl. 20.50  

 

Evt. 

Hvem deltager i dagtilbuddets kvalitetssamtale den 21.december kl. 13.00 – 15.00? 

 

Nanna og Mona deltager i dagtilbuddets kvalitetssamtale den 21.december kl. 13.00 – 15.00 

 
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 mødet 

 

Forældreråd må gerne komme retur med forslag til emner bestyrelsen skal berøre det 

kommende år. 


