
 
Bestyrelsesmøde  
Konstituerende møde  

 

 

 

Kl. 19.00 

Check in:  Velkomst og præsentationsrunde – 

 Afbud fra Nanna og Louise. 

 

CA. Kl. 19.10 

Konstituering 
 

• Orientering om rammerne for bestyrelsesarbejdet. v. Else Kjær  

o Bestyrelsen blev orienteret  

 

• Runde med bestyrelsesrepræsentanternes forventninger til bestyrelsesarbejdet. 

o Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig og satte ord på motivationen. 

 

• Valg af formand og næstformand  

o Nanna genvalgt til formand. 

o Tine genvalgt til næstformand 

 

• Underskrivelse af tavshedserklæringer 

o Else orienterede om tavshedserklæringer, som alle i forældrerådene skal underskrive. 

 

• Tilpasning af forretningsorden 

o Else orienterede om forretningsordenen. 

o Ved forfald har det enkelte bestyrelsesmedlem ansvar for at indkalde suppleant. 

o Forretningsordenen blev godkendt. Med opdateret funktionsperiode. 

 

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

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Christian Jesper Engvard Madsen (Engskovgård) 

Lene Boisen Tams (Vuggestuen Kløvervangen og Børnehaven Bakkehuset) 

Helle Claudi Stisager – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset)  

Tue Germundsson – (Stationsvangen og Satellitten)    

Anne Sofie Thyssen (Dagplejen) 

Tine Østergaard Rossel (Væksthuset) 

Louise le Dous (Børnehaven Myrhøjen) 

Nanna Lenander (Junibakken) 

(Vakant)             (Skodshøjen) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Ulla Nissen - Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Mandag den 22. oktober 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: Tue 

Mødeobservatør: Anni  



o Opfordring til at alle i bestyrelsen lægger billede på intra. 

 

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

skal holdes mindst fem årlige møder.  

 

Mødeforslag: 

 

27.11.18 -06.02.19 -30.04.19 -11.06.19 – 19.08.19 

 

- 27. november ændres til den 28. november  

- De resterende mødedatoer blev godkendt.  

- Mødedatoerne er fra 19-21.00 

 

Bilag: 

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Aarhus Kommune 

Forretningsorden for 2018 – 2019 

Materiale til bestyrelse og forældreråd 

 

 

Ca. kl. 20.00  

 

Orientering om dagtilbuddet  
 
Slides er eftersendt med referat. 

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

Kommune 

o Else orienterede bestyrelsen om organiseringen. 

o Else orienterede om et fælles kompetenceudviklingsforløb om børns tidlige sprog. 

o Else orienterede om ressourcepersoner og fagligt fokus. 

 

 

• Børn og Unge – politikken  

o Else orienterede om visionen og stærkere fællesskaber 

o Else orienterede om kvalitetskredsløbet 

 

 

• Dagtilbuddets organisering 

o Else orienterede om dagtilbuddets udviklingsplan, indsatsområder og det forestående 

arbejde med formulering og implementering af den styrkede pædagogiske læreplan.   

  

 

• Økonomi og ressourcer 

o Else orienterede om budgetmodel – budgetprincipper  

 

  
 
 

CA. kl. Kl. 20.30 

 

 
 

Dialogmøde med Rådmanden og Børn og Ungeudvalget den 21. november 
den 21. november kl. 19.00 – 21.30  

 
Baggrund 

Rådmanden har annonceret at der holdes dialogmøde med bestyrelserne den 21. november 

Formål 

https://aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/bestyrelser-i-dagtilbud-og-foraeldreraad/#3


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 

Drøftelse i plenum 

- Else sender dagsorden ud til mødet, når hun har denne – og så kan 

bestyrelsesmedlemmerne tage stilling til, om de vil deltage. 

Kl. 20.50  

 

 

Evt. 

- Der ønskes opfølgning på unges hærværk, rygning og druk på især Væksthusets 

legeplads på næste møde. 

• Spørgsmål om, hvorvidt man kan sætte fokus på det i lokalområdet. 

• Spørgsmål om Natteravnene eller lignende initiativ.  

- Kan man gøre mere for at inddrage børnene og deres forældre, der bor i Skødstrup, 

men har institutionsplads i eksempelvis Skæring? 

- Else orienterede om afstemningsbrevet omhandlende frokostordning, som tages med 

på næste møde. 

 

 

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 


