
 
Bestyrelsesmøde  
 

 

 

 

Kl. 19.00 

Check in:  Velkomst og præsentation  

 

Ca. Kl. 19.10 

 Den styrkede pædagogiske læreplan, dagtilbuddets LUP og 

Stærkere Lærings Fællesskaber 
  

Baggrund 

De nye regler om en styrket pædagogisk læreplan blev vedtaget i folketinget i maj 2018 

og den styrkede pædagogiske læreplan skal være fuldt implementeret i 2020 

Formål 

At orientere om den styrkede pædagogiske læreplan og sammenhængen mellem LUP 

(Lokal udviklingsplan) og Stærkere Læringsfællesskaber Fællesskaber.  

 

Det er ligeledes formålet at orientere om og drøfte den foreløbige procesplan ift. 

udarbejdelsen af det pædagogiske grundlag og beskrivelsen af arbejdet med 

læreplanstemaerne. Herunder drøftelse af muligheden for at tilrettelægge et fagligt 

arrangement for alle dagtilbuddets medarbejdere fredag den 15. marts om 

eftermiddagen….  
 

 

Metode 

Orientering ved Else og spørgsmål og drøftelse i plenum. 

 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Christian Jesper Engvard Madsen (Engskovgård) 

Lene Boisen Tams (Børnehaven Bakkehuset) 

Maibritt Mardahl (Vuggestuen Kløvervangen) 

Helle Claudi Stisager – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset)  

Tue Germundsson – (Stationsvangen)  

Mette Rasborg Thomsen (Satellitten) (afbud) 

Anne Sofie Thyssen (Dagplejen) 

Tine Østergaard Rossel (Væksthuset) 

Louise le Dous (Børnehaven Myrhøjen) (afbud) 

Nanna Lenander (Junibakken) 

(Vakant)           (Skodshøjen) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Ulla Nissen – Væksthuset (afbud) 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Onsdag den 28. november kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup (i personalerummet)   

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Nanna 

Forplejning:  Kaffe og the + sødt og frugt 

Referent: Tine 

Mødeobservatør: Jette 



Bilag 

• Om den nye dagtilbudslov 

• Fælles pædagogisk grundlag i Aarhus Kommune 

• Udkast til LUP 

• Stærkere Lærings Fællesskaber 

• https://www.youtube.com/watch?v=-5WSiVaBssk&feature=youtu.be 

 

Else har orienteret om processen omkring udarbejdelse og implementering af den styrkede 

pædagogiske læreplan. Bestyrelsen bakker op om et fælles fagligt arrangement for dagtilbuddets 

medarbejdere og godkender, at dagtilbuddet lukker kl 12 d. 15/3 2019. Info omkring lukning meldes 

ud af Else via Intra. 

 

Ca. kl. 19.30 

 

 Afstemning om det kommunale frokostmåltid  
 

 Baggrund 

 Hvert andet år skal der foretages et valg vedr. det kommunale frokostmåltid. 

 Beslutningen gælder to år frem (fra den 1. juli 2019 til den 30.juni 2021). 

Afstemningen handler om man ønsker at fravælge frokostmåltidet, ved ikke at stemme, 

bliver der automatisk sagt ja til frokostordningen.   

 

 Formålet  

  At drøfte og beslutte fremgangsmåden for frokostvalget. 

 

 Metode 

 Med udgangspunkt i materialet fra afstemningen i 2017, drøftes dette års afstemning – 

 drøftelse og beslutning i plenum. 

  

 Bilag 

 Materiale fra 2017 

 Materiale med tilrettede datoer og satser. 

 

Infomateriale om madordning og afstemningen har fået mindre justeringer (info om, at ikke afgivne 

stemmer tæller som ja til madordning rykkes op så det kommer før information om til/fravalg; 

sætningen ”maden skal tages udgangspunkt i danske kulturtraditioner” slettes). Materiale og 

stemmeseddel uddeles af de pædagogiske ledere i papirform til børn i de enkelte afdelinger. 

Forældreråd i de enkelte afdelinger forholder sig neutrale. 

 

Ca. kl. 20.00 

 Bestyrelsens indsatsområder i 2018 /2019 
 
 Bestyrelsens indsatsområder i denne bestyrelsesperiode  
 

Baggrund 

Jvf. Styrelsesvedtægten har bestyrelsen kompetence til at udarbejde principper for 

dagtilbuddets arbejde.  

 

 

Formål 

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

indsatsområder bestyrelsen skal fokusere på i denne bestyrelsesperiode. 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. 

 

 

Metode 

Drøftelse og beslutning i plenum 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5WSiVaBssk&feature=youtu.be


Bilag 

Styrelsesvedtægt for dagtilbud 

 
Nanna og Else præsenterer kort arbejdet og intentionen med udarbejdelse af pjecen ”Principper for 

Kommunikation i Skødstrup Dagtilbud”. Det besluttes, at der arbejdes videre med forældresamarbejde 

i denne bestyrelsesperiode. Inden næste bestyrelsesmøde kan de enkelte medlemmer høre 

forældreråd, om der er andre indsatsområder der også skal arbejdes med. 

 

Ca. Kl. 20.30  

 

 Lidt af hvert 
 

• Opfølgning på problemstillingen vedr. unges brug af dagtilbuddets legepladser uden 

for åbningstiden. 

 

Nanna har haft snak med skolebestyrelsen, der ikke havde tid til at tage problemstillingen pt pga 

arbejde med de generelle besparelser. Else har hørt pædagogiske ledere i alle afdelinger omkring 

”misbrug” af legepladser. Væksthuset, Engskovgård og Børnehuset Myrhøjen er ramt i større eller 

mindre grad. Snak omkring hvordan bestyrelsen kan gribe sagen an. Væksthusets leder har fået 

kontaktoplysninger til klubleder, hvor han kan sende info når der sker noget. Tine tager kontakt til 

skolebestyrelsen for at gøre opmærksom på problemet, og høre om de er bekendt med problemet og 

evt. involvere elevråd.  

 

• Opfølgning på forældrerådenes dialoger om bestyrelsens principper for kommunikation 

og samskabelse mellem forældre og personale i Skødstrup Dagtilbud 

 

 Bilag   

 Principper for kommunikation og samskabelse mellem forældre og personale i Skødstrup 

 Dagtilbud            

  

Ca. kl. 20.45  

  

 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 


