
 
 
Bestyrelsesmøde  

 
Dagsorden 

 

 

Kl. 19.00  

 

Tjek in og rammesætning. 

 

Kl. 19.05 

 

Spareforslag fra Børn og Unge til budget 2019  
 

Baggrund 

Børn og unges konstituerende direktør Søren Aakjær har udsendt et katalog over spareforslag 

til budget 2019 – og dagtilbudsbestyrelsen har mulighed for at afgive høringssvar inden 

byrådet træffer den endelige beslutning. Der er høringsfrist den 12. september 2018 kl. 12.00. 

 

Gennemgang af mulig spareplan, den økonomiske situation opridses, der er store besparelser 

på hele området, med store strukturelle ændringer.  

 

Formål 

At drøfte spareforslagene, med henblik på afgivelse af høringssvar. 

 

Metode  

Drøftelse og beslutning i plenum. 

 

Bestyrelsen sender et høringssvar 

Bestyrelsen foreslår med udgangspunkt i sparekataloget følgende besparelser: 

Udsættelse af "Stærke Læringsfælleskaber" til efter en evt. omstrukturering  

Ekstra uges fællespasning i sommerferien 

Længere intervaller mellem forældretilfredshedsundersøgelser, trivselsundersøgelser og APV 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Helle Bjørndal (Engskovgård) 

Mona Hvidberg (Vuggestuen Kløvervangen og Børnehaven Bakkehuset) 

Henriette Sloth – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset) 

Vicki H Christensen – (Stationsvangen og Satellitten)    

Jeanette Møller (Dagplejen) 

Tine Østergaard Rossel (Væksthuset) (Afbud) 

Louise le Dous (Børnehaven Myrhøjen) (Afbud) 

Nanna Lenander (Junibakken) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen (Afbud) 

Anni Nielsen – Engskovgård 

(Vakant) 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Den 30. august 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: Louise 



 

 

 

Bilag: 

Div. dokumenter vedr. sparekataloget er vedhæftet 

 

Ca. kl. 19.50 

 

Brug af Væksthusets legeplads uden for åbningstiden  
 

Baggrund 

Forældrerådet i Væksthuset har bedt bestyrelsen drøfte problematikken med unge, der bruger 

legepladsen til komsammener med druk og hash, og den manglende oprydning. Dette 

kulminerede her i starten af sommeren, hvor en dreng måtte hentes med ambulance, efter at 

have fundet piller på legepladsen. 
 

Der etableres samarbejde med skoleledelsen og opfordres til dialog og samarbejde med 

skolebestyrelsen. 

 

Formål 

At drøfte om dagtilbudsbestyrelsen kan samarbejde med skolebestyrelsen om 

problemstillingen.  

 

At høre bestyrelsens holdning ift. opsætning af videoovervågning på Væksthusets legeplads 

 

Billeder bruges kun ved politianmeldes og ofte flyttes problemet kun uden en konkret løsning. 

Derfor søges dialog med skoleledelse og skolebestyrelse, for i samarbejde at kunne vurdere 

problemet og evt. gøre noget for de unge i området, men samtidig afhjælpe problemerne i 

Væksthuset. 

 

Metode 

Drøftelse og beslutning i plenum 

 

Bilag. 

Retningslinjer for videoovervågning 

 

 

Ca. kl. 20.05  

 

Principper for kommunikationen og samskabelse mellem 

forældre og personale i Skødstrup Dagtilbud. 

 
Feedback fra forældrerådene – Hvordan er pjecen blevet modtaget og hvordan arbejdes der 

med den videre implementering? 

 

Udleveres i startpakken, bruges ligeledes ved 3 måneders samtale – bruges aktivt. 

 

Evaluering af bestyrelsesperioden og forberedelse af 
forældrerådsvalgene 

 
Baggrund 

Der skal afholdes valg til forældreråd og bestyrelse inden udgangen af september måned. 

Bestyrelsesrepræsentanterne i Væksthuset, Børnehuset Myrhøjen, Stationsvangen og 

Dagplejen er på valg i år. 

 

Formål  

At evaluere bestyrelsesperioden.  

Hvad har fungeret godt? 

Er der noget, der kunne forbedres? 

Anbefalinger til den kommende bestyrelse? 

 



Opsummere valgprocedure for henholdsvis forældreråd og bestyrelse, samt afklare om 

bestyrelsesrepræsentanterne ønsker at genopstille.  

 

Metode 

Drøftelse i plenum 

Bilag 

Bestyrelsesmedlemmer 

Link til vejledninger 

 

Ca. 20.30 

 
Gensidig information   

 
Forældrerådene: 

Dagtilbudslederen: 

 

 

Evt. 

 

 

 

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 – konstituerende bestyrelsesmøde den 22. oktober 2018 kl. 19.00 – 

21.00  

 

 

 

https://aarhus.dk/media/2699/vejledning-til-arbejde-i-bestyrelse-og-foraeldreraad-i-dagtilbud-i-aarhus-kommune.pdf

