
 
Bestyrelsesmøde  
 

 

 

Kl. 19.00 

Check in:  Velkomst og præsentation  

 

Ca. Kl. 19.10 

 Bestyrelsens indsatsområder i denne bestyrelsesperiode  
Baggrund 

På mødet i november besluttede bestyrelsen, at vi skal arbejde videre med indsatsen fra 

sidste bestyrelsesperiode: ”Principper for kommunikation og samskabelse mellem 

forældre og personale i Skødstrup Dagtilbud”. Det blev ligeledes besluttet, at 

bestyrelsesmedlemmerne skulle høre forældrerådene, om de har andre indsatsområder, 

de ønsker at bestyrelsen arbejder med i denne periode. 

 

Formål 

At afdække og beslutte hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i denne og evt. ind i 

næste bestyrelsesperiode.  

Det er ligeledes formålet at drøfte, hvordan der skal arbejdes med indsatsområderne og 

hvordan afdelingernes forældreråd, pædagogiske ledere og medarbejderrepræsentanter 

skal involveres i processen. 

 

Metode 

Orientering ved Nanna og Else og opstilling af indsatsområder og prioritering i plenum. 

 

Bilag 

Principper for kommunikation og samskabelse mellem forældre og personale i Skødstrup 

Dagtilbud 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Christian Jesper Engvard Madsen (Engskovgård) (Fraværende) 

Lene Boisen Tams (Børnehaven Bakkehuset) 

Maibritt Mardahl (Vuggestuen Kløvervangen)(Fraværende) 

Helle Claudi Stisager – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset)  

Tue Germundsson – (Stationsvangen) (Afbud ) 

Mette Rasborg Thomsen (Satellitten) (Afbud) 

Anne Sofie Thyssen (Dagplejen) 

Tine Østergaard Rossel (Væksthuset) 

Louise le Dous (Børnehaven Myrhøjen) (Fraværende) 

Nanna Lenander (Junibakken) 

Nelle Henriksen (Skodshøjen) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Ulla Nissen – Væksthuset  

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Onsdag den 6. februar 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: Ulla Nissen 

  



Indsatsområdet for Skødstrup dagtilbud er Forældresamskabelse.  

Pjecen som er udarbejdet ”Principper for kommunikation og samskabelse mellem forældre 

og personale i Skødstrup dagtilbud” er kommet rundt i alle afdelinger, og nye tilkomne 

forældre får den ved opstart.  

 

Tiltag: Et møde/arrangement d.15. maj kl.17-19 med forældrerådsrepræsentanter fra alle 

huse, samt hele bestyrelsen med personalerepræsentanter og afdelingernes pædagogiske 

ledere. Hvordan er pjecen blevet brugt? Hvad fungerer godt i institutioner omkring 

principperne med forældresamskabelse? Hvordan får vi pjecen til at leve? Hvad kunne der 

ændres? 

Arbejdsgruppe er Nanna, Nella, Anne-Sofie og Else, arbejder på hvad der skal forberedes i 

forældrerådene forud for arrangementet. 

 

Ca. kl. 20.00 

 

 Regnskab 2018 – Budget 2019  
 

 Baggrund 

I skrivende stund bliver de sidste regninger konteret ift. regnskabet for 2018 og den 

økonomiske tildeling for 2019 er ved at blive fordelt på dagtilbuddets afdelinger. 

(Vi håber at vi kan have noget klart, der kan udleveres på bestyrelsesmødet) 

 

Formålet  

  At give bestyrelsen en orientering om regnskabet for 2018 og budgettet for 2019. 

 

 Metode 

 Else orienterer og der er mulighed for at stille spørgsmål.  

  

 Bilag 

 Dagtilbuddets budgetprincipper 

 

 

Regnskabet er ikke færdigt og kommer derfor på næste møde til gennemgang for bestyrelsen. 

 

 

 

Ca. Kl. 20.30  

 

 Lidt af hvert 
 

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

for åbningstiden – Møde med klubben, SSP-Skødstrup Skole og opsøgende 

medarbejder i Børn og Unge Aarhus Kommune den 7. februar. 

Pædagogisk leder Ove Grandt og Else Kjær mødes med SSP medarbejdere og drøfter 

problemstillingen omkring unyttig brug af institutionerne udenfor åbningstid. 

 

 

• Status på frokostvalget 

Frokostordning alle afdelinger er med, på nær Engskovgård og Væksthuset. Valget på 

leverandør er endnu ikke fastlagt. 

 

• Den nye afdeling på Ny Studstrupvej 3 D 

Onsdag d.20 feb. er der kort informationsmøde hvor Hustømrerne fortæller om 

byggeriet på Ny Studstrupvej 3D. Den nye institution forventes færdigt til åbning forår 

2020. 

 

• Den nye organisering i Børn og Unge 

 

Den nye organisering i Børn og Unge er netop trådt i kraft. Skødstrup Dagtilbud er nu 

en del af Distrikt Nord og ikke længere Grenåvej Øst. 

Den nye områdechef for Distrikt Nord er endnu ikke ansat. 

 



 

• Den styrkede pædagogiske læreplan og SLF 

 

Else har været rundt og fortælle om lovgrundlaget, for den styrkede pædagogiske 

læreplan i alle institutioner. Der skal uddannes et fagligt fyrtårn i hver institution, som 

kan formidle viden til alle medarbejdere i hver enkel institution. 

 

Fælles faglig dag d.15. marts for fastansatte medarbejdere kommer til at omhandle 

arbejdet med den nye styrkede læreplan. 

 

 

  

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 og aftaler om tilbageløb til forældrerådene.   

  

Til næste møde d.30 april læses der vejledning til arbejdet med principper i 

dagtilbudsbestyrelser. 

Punkter til næste møde:  

-At udarbejde et princip for det åbne dagtilbud, herunder hvordan dagtilbuddet 

samarbejder med lokalsamfundet. 

-Gennemgang af økonomien 

- Status fra arbejdsgruppen vedr. Samskabelse og samarbejde blandt forældre og 

personale. 

 

 

 

  

 Evaluering af mødet 


