
 
 
Bestyrelsesmøde - referat 

 
Dagsorden 

 

 

Kl. 19.00  

 

Tjek in og rammesætning. 

 

Kl. 19.05 

 

Den nye dagtilbudslov – Fælles pædagogisk grundlag og styrket 
pædagogisk læreplan 
 

Baggrund 

Det forventes, at den nye dagtilbudslov bliver vedtaget den 22.maj.  

 

Formål 

At give bestyrelsen en kort orientering formålet med den nye lovgivning. 

 

Metode  

Else orienterer og der er lejlighed til at stille spørgsmål. 

 

Bilag: 

Mere om dagtilbudsaftalen her 

 

 

 
Else orienterer 

 

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) (Afbud)    

Jeanette Møller (Dagplejen) 

Tine Østergaard Rossel (Væksthuset)  

Louise le Dous (Børnehaven Myrhøjen) 

Nanna Lenander (Junibakken) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen  

Anni Nielsen – Engskovgård 

 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Den 30. maj kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Personalerummet på Skødstrup Skole – vi mødes ved indgangen  

Mødeindkalder: Nanna og Else 

Mødeleder: Nanna 

Forplejning:  Kaffe og the + sødt og frugt 

Referent: Tine 

http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen/


Ændring af styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser i Aarhus 
Kommune 
Baggrund 

 

Børn og Unge i Aarhus Kommune har på baggrund af den nye dagtilbudslov og erfaringer fra 

arbejdet med dagtilbudsbestyrelserne udarbejdet forslag til nye styrelsesvedtægter. 

Bestyrelsen er høringspart og har lejlighed til at give sin mening til kende inden vedtægternes 

endelig vedtagelse. 

Vedtægter forventes at træde i kraft den 1. oktober 2018  

 

Formål 

At drøfte vedtægtsændringerne og beslutte om bestyrelsen ønsker at indsende høringssvar.  

 

Metode  

Drøftelse og beslutning om høringssvar i plenum.   

 

Bilag: 

Høringsmaterialet vedlægges 

 

Antal møder: bestyrelsen mener, at seks frem for fire møder årligt bliver for mange. Anbefaler 

4 møder årligt. Timer bedre brugt andet sted, fx andre arrangementer i de enkelte tilbud, 

bestyrelsesarbejde (planlægning af ny afdeling mm.) 

Periode: ok til ændring 

Tine sender høringssvar 

 

Ca. kl. 19.50 

 

Bestyrelsens principper for kommunikationen og samskabelsen 
mellem forældre og personale i Skødstrup Dagtilbud  
Baggrund 

Jeanette og Nanna har med udgangspunkt i materialet fra fællesmødet den 1 marts og 

drøftelsen på bestyrelsesmødet den 7. marts udarbejdet bestyrelsens principper for 

kommunikationen og samskabelsen mellem forældre og personale i Skødstrup Dagtilbud. De 

øvrige bestyrelsesmedlemmer har haf lejlighed til at udtale sig og har nu accepteret 

principperne.  

 

Formål 

At drøfte hvordan vi får principperne til at leve – forældrerådenes videre arbejde med 

principperne…. 

At udarbejde et ”inspirationskatalog” og træffe konkrete aftaler.  

 

 

Metode 

Nana faciliterer punktet 

 

Bilag. 

Principperne. 

 

Der er lavet foldere med principper. Der snakkes om, hvordan kan principperne implementeres 

i praksis i de enkelte tilbud. Der er én folder til hver barn, forældrerådsrepræsentanterne deler 

ud til forældre i afdelingen. Principperne tages op i de enkelte forældreråd, med henblik 

på, at få principperne omsat til praksis. Der udarbejdes opslag til Intra af Marianne 

(kommuniktionsmedarbejder), der fortæller om proces og formål med principperne. Formål: at 

styrke samskabelse og gensidig kommunikation mellem forældre og Skødstrup 

dagtilbud, værktøj, guidelines til hvordan. Principperne skal bruges af forældre, medarbejdere 

og forældreråd som middel til at tage føling på hvordan det står til med kommunikationen i de 

enkelte afdelinger. Besked på Intra til uge 23, skal også på Intra-tavlen i de enkelte afdelinger. 

Forældreråd uddeler i uge 24. Kommer link med PDF til hjemmesiden. Vi opfordrer forældre 

og medarbejdere i de enkelte afdelinger til at tage folderen med i fx 3 måneders samtaler. 

Forældrerådene har et stort ansvar i at få principperne i spil og holde fast. Bestyrelsen 

evaluerer på næste bestyrelsesmøde 

 



Ca. kl. 20.35 

 

Gensidig information   

 
Forældrerådene: 

 

Dagtilbudslederen: 

 Fælles fagligt og socialt arrangement for dagtilbuddets medarbejdere 

 Krop og bevægelsesassistenter og vejledere  

 Børns tidlige sprog – starter efter sommerferien 

 Ny pædagogisk leder i Bakkehuset og Kløvervangen 

 Åbning af to vuggestuegrupper i Risskov – forløber for Ny Studstrupvej 3 D 

 Meget stor besparelse på vej i 2019 (pga. udligningsreformen der ikke blev vedtaget) 

sparingskatalog kommer efter sommerferien hvor bestyrelsen skal høres. 

  

 

 

 
Evt. 

Ønske om, at skemaer til alle samtaler findes elektronisk 

 

 

Ca. kl. 20.50 

 
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 – hvad skal på dagsordenen).  

 

 

 

Evaluering af mødet 

 

 

Næste bestyrelsesmøde den 23. august 2018 kl. 19.00 – 21.00  

 

 

 


