
 
 
Bestyrelsesmøde  

 
Dagsorden 

 

Kl. 19.00  

  

Ca. Kl. 19.10  

 

Bestyrelsens indsatsområder i denne bestyrelsesperiode  
 

Baggrund 

Nanna har sendt en opfordring til bestyrelsesmedlemmerne, hvor hun appellerer til, at I 

inddrager forældrene / forældrerådene i forhold til at få inspiration til indsats/ fokusområde i 

den kommende bestyrelsesperiode.  

 

Fra forældrerådene: 

Kommunikation 

Sukkerpolitik 

Hvad er dagtilbuddet? 

Overgang mellem skole og dagtilbud 

Motorik 

 

Formål 

At få er overblik over mulige indsatsområder samt udvælge og beslutte hvilke indsatsområder 

bestyrelsen skal fokusere på. Samt drøfte hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem 

arbejdet i afdelingernes forældreråd og bestyrelsen og drøfte, om det giver mening at 

arrangere et møde for bestyrelses, forældreråd og pædagogiske ledere – evt. fastsættelse af 

tidspunkt. 

 

Fokusområde bliver kommunikation. 

 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Helle Bjørndal (Engskovgård) (afbud)  

Mona Hvidberg (Vuggestuen Kløvervangen og Børnehaven Bakkehuset(Afbud) 

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 (Junibakken) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

(Vakant) 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Den 4. december kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Klublokalet i hallen ved Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 

Skødstrup (Vi mødes som sidst i skolens forhal)  

Mødeindkalder: Nanna og Else 

Mødeleder: Nanna 

Forplejning:  Kaffe og the + sødt og frugt 

Referent: Vicki 



Metode 

Afdelingernes forslag fremlægges og skrives på whiteboardtavle. 

Sidemandsdrøftelse og fælles beslutning i plenum. 

 

Else får lavet så link til foldere fra de forskellige institutioner ligger samlet på dagtilbuddets 

hjemmeside. 

 

Fortsætte med de tiltag der er taget i forhold til samarbejde mellem skole og dagtilbud. 

 

Der er iværksat en undersøgelse omkring kommunikation, hvor der er sendt spørgeskemaer til 

forældre. Der skal også laves interview med en fokusgruppe. 

 

De møder med forældre der taget væk, skal måske genovervejes. 

 

Der kan i forældrerådene tages op hvad man forventer af information og hvad man reelt set 

får. Herunder også ”fyraftensmøder” 

 

Lave en fællesaften med alle fra forældrerådene, også medarbejderrepræsentanterne, med 

temaet kommunikation. Dato bliver d. 1 marts, hver enkelt melder ud til forældrerådene. 

Nanna, Jeanette og Else er tovholdere. 

 

 

Bilag. 

Dagtilbuddets LUP light 

Dagtilbuddets LUP 

Nannas forslag til indsatsområder: 

• Forældresamarbejde / samskabelse med forældrene……….Vi er hinandens forudsætninger. 

• De sociale fællesskaber, forbygge mobning……… inkluderende fællesskaber. 

• Afdelingernes kost – og sukker politikker (Link til Børn og unges retningslinjer) 

Ca. Kl. 19.55 

 

Kvalitetsrapport  

 
Baggrund 

Der er ved at blive dannet en kvalitetsrapport for dagtilbuddet, heri indgår også en udtalelse 

fra bestyrelsen. Der holdes kvalitetssamtale den 21. december fra kl. 13.00 – 15.00 (Mona og 

Nanna deltager) 

 

Mona har meldt fra 

 

Formål 

Formål at drøfte kvalitetsrapporten og give input til bestyrelses udtalelse, samt vælge hvem 

der skriver udtalelsen. 

Metode 

Fælles drøftelse i plenum 

 

Nanna skriver udtalelsen 

 

Input: 

Det kan være svært at bruge data, da det er et gennemsnit og ikke nede på hver enkelt 

afdeling. Derved kan det være svært at vurdere på. 

 

 

 

Bilag: 

 

• Årshjul for kvalitets kredsløbet 

• Kvalitetsrapporten følger, når den er færdigdannet (torsdag eller fredag i uge 48) 

 

 

 

Ca. Kl. 20.40 

 



Praktiske spørgsmål 
• Forventninger ift. kommunikationskanal – mail eller intra???   

Valget blev mail 

• Billeder på intra 

• Kontaktperson til AAFO: 

Tine er kontaktperson 

•  

 

 
Evt. 

 

 
 

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 

 

 

Næste bestyrelsesmøde den 7. marts 2017 kl. 19.00 – 21.00  


