
 
Bestyrelsesmøde  
Konstituerende møde - Referat 

 

 

 

Kl. 19.00 

Check in:  Velkomst og præsentationsrunde – 

 

CA. Kl. 19.10 

Konstituering 
 

• Orientering om rammerne for bestyrelsesarbejdet. v. Else Kjær  

 

• Runde med bestyrelsesrepræsentanternes forventninger til bestyrelsesarbejdet. 

 

• Valg af formand og næstformand  

 

• Underskrivelse af tavshedserklæringer 

 

• Tilpasning af forretningsorden 

 

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

 

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

skal holdes mindst fem årlige møder.  

 

Mødeforslag: 

 

24.10.19 - 02.12.19 – 04.02 – 22.04 – 11.06 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Anders Kovsted (Engskovgård) 

Lene Boisen Tams (Børnehaven Bakkehuset) 

Vakant (Vuggestuen Kløvervangen) 

Helle Claudi Stisager – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset)  

Tue Germundsson – (Stationsvangen)    

Mette Rasborg Thomsen (Satellitten - AFBUD 

Anne Sofie Thyssen (Dagplejen) -  AFBUD 

Line Prang Thumann (Væksthuset) 

Bianca Maria Berg (Børnehaven Myrhøjen) 
Nanna Lenander (Junibakken)? 

Nella Henriksen (Skodshøjen) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen - AFBUD 

Anni Nielsen – Engskovgård 

Ulla Nissen - Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Onsdag den 4. september 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  

Referent: Helle  

Mødeobservatør: Ulla 



 

Bilag: 

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Aarhus Kommune 

Forretningsorden for 2018 – 2019 

Materiale til bestyrelse og forældreråd 

 

Referat: 

Drøftelse af hvad der forventes af en formands post og der var en generel holdning til, at vi skal løfte i 

flok og formanden har mandat og fuld opbakning til at lægge opgaver ud i bestyrelsen, så posten ikke 

bliver alt for byrdetung.  

 

Valg til formand: Line Prang Thumann (Væksthuset) 

Valg til næstformand: Nanna Lenander (Junibakken) 

 

ÅFO (Århus Forældre Organisation) har henvendt sig og ønsker en kontaktperson i bestyrelsen. 

Tue meldte sig som kontaktperson. 

 

Forretningsorden er godkendt uden bemærkninger. 

 

Mødekalenderen blev vedtaget som foreslået. 

 

Ca. kl. 20.00  

 
Orientering om dagtilbuddet 

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

Kommune 

 

 

• Børn og Unge – politikken  

o Visionen og stærkere fællesskaber 

o Kvalitetskredsløbet 

 

 

• Dagtilbuddets organisering og fokusområder 

o Stærkere læringsfællesskaber og pædagogisk læreplan  

 

• Økonomi og ressourcer 

o Budgetmodel – budgetprincipper  

• Bestyrelsens principper for kommutation og samskabelse mellem forældre og personale i 

Skødstrup Dagtilbud 

•  

• Retningslinjer for fællespasning og lukkedage – vedtaget af bestyrelsen                                                                     

Uge 29 og 30, de tre dage før påske, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, den 24. og 31. december, dagene mellem jul og nytår, 

den 23. december, når den falder på en mandag og den 2. januar, når den falder på en fredag. 

Referat: 

I forhold til stærkere læringsfællesskaber og arbejde hermed i Skødstrup Dagtilbud er der fokus på den 

Reflekterende Dialog. 

 

Slides vedlægges 

 

CA. kl. Kl. 20.30 

 

Evt.  

 

Forsalg til næste møde: 

 

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


• Kostordning: drøftelse af baggrunde og bevæggrunde for form og indhold 

• Principper for inddragelse af lokalsamfundet herunder frivillighed 

• Ny institution: Opdatering på ansættelse af ny pædagogisk leder og navn på 

institution.  

 
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.  

 

 

 


