
 
Bestyrelsesmøde  
 

 

 

 

Kl. 19.00 

Check in:  Velkomst   

 

 

 

Ca. Kl. 19.05 

 Regnskab 2018 – Budget 2019  
 

 Baggrund 

Regnskabet for 2018 er afsluttet og indberettet  

 

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 

 Regnskabsresultat for 2018 + oversigt over det akkumulerede resultat 

 

 

 Regnskabet og principperne blev gennemgået. 

 Bestyrelsen opfordrer dagtilbuddet til at nedbringe det akkumulerede overskud.  

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Christian Jesper Engvard Madsen (Engskovgård) – (Mødt ved Marie Hvid) 

Lene Boisen Tams (Børnehaven Bakkehuset) 

Maibritt Mardahl (Vuggestuen Kløvervangen) 

Helle Claudi Stisager – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset)  

Tue Germundsson – (Stationsvangen)  

Mette Rasborg Thomsen (Satellitten)  

Anne Sofie Thyssen (Dagplejen) – (Afbud) 

Tine Østergaard Rossel (Væksthuset) (Afbud) 

Louise le Dous (Børnehaven Myrhøjen)  

Nanna Lenander (Junibakken)  

Nella Henriksen (Skodshøjen) (Afbud) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen (Afbud) 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Ulla Nissen – Væksthuset (Afbud) 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Onsdag den 30. april kl. 19.00 – 21.00 

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

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Nanna 

Forplejning:  Kaffe og the + sødt  

Referent: Lene 

  



 

Ca. kl. 19.30 

Bestyrelsens indsatsområder i denne bestyrelsesperiode  

 
Principper for kommunikation og samskabelse mellem forældre og personale i 

Skødstrup Dagtilbud - fortsat fra sidste bestyrelsesperiode 

 

 

Baggrund 

På mødet i februar blev der nedsat en arbejdsgruppe (Nanna, Nella, Anne-Sofie og Else), 

der skulle forberede et fælles arrangement den 15. maj for bestyrelsen, forældrerådene 

og de pædagogiske ledere i dagtilbuddet. Formålet med arrangement er at afdelingernes 

forældreråd og pædagogiske ledere inspirerer hinanden ved at dele erfaringer og ønsker 

ift. at få principperne til at leve i hverdagen.   

 

Formål 

At afstemme hvilke forventninger der er til de enkelte bestyrelsesmedlemmer på mødet 

den 15. maj.  

 

 

Metode 

Orientering ved arbejdsgruppen og fælles drøftelse i plenum. 

 

 

Bilag 

Principper for kommunikation og samskabelse mellem forældre og personale i Skødstrup 

Dagtilbud 

 

Invitation og fælles forberedelsesmateriale. 

 

Forældrerepræsentanterne skal sende reminder ud til forældrerådene (der er pt. 

kun modtaget én tilmelding -forventning at det må være forglemmelse) 

 

Vi trækker tal og bogstaver ift. fordeling af forældre ved bordene (og hvis det 

går skævt ift. at for mange ved samme bord fra samme institution).  

 

Opsamling efter hvert ”heat” skal være, at hver gruppe præsenterer 

(”punktform”) de 2 vigtigste.   

 

 

Fastsætte af principper for det åbne dagtilbud, herunder hvordan 
dagtilbuddet samarbejder med lokalsamfundet (jvf. dagtilbudsbestyrelsens 
kompetencer – Styrelsesvedtægtens afsnit 6 pkt.3 b.)   

 
Baggrund 

På mødet i februar blev det aftalt at der skal tages hul på arbejdet med principperne for 

det åbne dagtilbud. 

 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager 

lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børnene. 

 

Dagtilbudslovens § 8, stk. 6 

Hvad indebærer kravet? 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager 

lokalmiljøet i arbejdet med etablering af det pædagogiske læringsmiljø for børn.  

Som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan skal dagtilbuddet overveje, hvordan 

lokalsamfundet i form af fx biblioteker, museer, idrætstilbud og -faciliteter, plejehjem, 

erhvervsliv mv. kan inddrages med henblik på at styrke dagtilbuddets pædagogiske 

læringsmiljø.  



Dagtilbuddet skal endvidere overveje, om et samarbejde med fx ældre medborgere, 

skolebørn fra mellemtrinnet og udskolingen eller andre frivillige i lokalsamfundet, der 

ønsker at bidrage med en særlig viden eller interesse inden for eksempelvis natur, sport, 

musik, sundhed eller håndværk, kan bidrage til at styrke arbejdet med pædagogiske 

læringsmiljøer.  

Det er lederen og det pædagogiske personale, der inden for lovens og 

kommunalbestyrelsens rammer og retningslinjer fastsætter den pædagogiske ramme for 

forløbene, hvor et samarbejde med eventuelle frivillige altid skal have børnenes trivsel, 

læring, udvikling og dannelse for øje. 

Frivillige, der har deres gang i dagtilbuddet, skal ikke indgå som en del af 

personalenormeringen, ligesom eventuelle frivillige ikke kan pålægges ansvar for den 

pædagogiske kerneopgave.  

Hvis dagtilbuddet beslutter at indgå aftale med en eller flere frivillige personer, skal 

dagtilbuddet være opmærksomt på de regler, der gælder for indhentelse af børneattest.  

 

 

Formål 

At påbegynde arbejdet med bestyrelsens fastsætte principperne for det åbne dagtilbud.  

 

 

Metode 

Gruppedrøftelse med udgangspunkt i vedhæftede refleksionsskema til brug ved  

udarbejdelse af principper.  

 

 

Bilag 

Styrelsesvedtægten  

Refleksionsskema til udarbejdelse af principper 

 

 

 Med udgangspunkt i refleksionsskemaet blev der taget hul på arbejdet med det  

åbne dagtilbud og lokalsamfundet.  

 

Se bilag (Reflektionsskemaer udfyldt i de 2 grupper) 

 

Det blev aftalt at forældrerepræsentanterne tager det med på 

forældrerådsmøderne, så vi også får input derfra til det videre arbejde med 

principperne.     

 

Vi følger op på det på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ca. kl. 20.30 

 
 Lidt af hvert 

 
• Ny skoleleder på Skødstrup Skole 

 

Der er ansat ny konstitueret leder (midlertidig) 

 

• Ansættelse af nye pædagogiske ledere i henholdsvis Kløvervangen og Bakkehuset og i 

dagplejen. Herunder orientering om et forløb, der skal bedre medarbejdertrivslen og 

løfte kvaliteten ift. kerneydelsen i Vuggestuen Kløvervangen og Børnehaven 

Bakkehuset 

 

Nanna Birk Larsen. Netop udmeldt. 

Dagplejen: Ansættelsesrunder i gang. 

 

• Status på den nye afdeling på Ny Studstrupvej 3 D 

 

Fundering er på plads -håber at den kan tages i brug forår 2020 

 



• Status på den styrkede pædagogiske læreplan og SLF (stærkere læringsfællesskaber) 

En gruppe af medarbejderne er ved at samle sammen til en version 1 med det 

arbejde der er blevet lavet. 

 

 

• Dialogmøde med Rådmanden den 3. juni kl. 18.00 (Dagsorden følger) 

 

 

  

Ca. kl. 20.45  

  

 EVT. 

  

Input fra Nanna vedr. hjertestarter: I junibakken ønsker de at søge om at få en 

hjertestarter/ eller selv samle ind til det. Væsentligt for alle institutioner? 

Vigtigt at vi får det undersøgt til grund. Snak om at der kan afsættes midler til 

det?   

Else vil tage det ind til børn og unge. Vi skal have eksperter med på råd. 

Må man som institution selv gå videre med det?  

 

 

 

 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.   

  

 Næste møde: 11/6-2019 kl. 19-21.  

   

 Evaluering af mødet 


