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Dagsorden 

 

 

 

Kl. 19.00 

Check in:   

CA. Kl. 19.05 

 

Bestyrelsens indsatsområder i perioden 2019 – 2020 
 
Principper for kommunikation og samskabelse med forældre og personale i 

Skødstrup Dagtilbud 
 

Baggrund 

Bestyrelsen har i de seneste bestyrelsesperioder haft fokus på kommunikation og samskabelse mellem 

forældre og personale og i foråret 2019 har bestyrelsen, i samarbejdet med afdelingernes forældreråd, 

udarbejdet et inspirationskatalog. 

 

Formålet 

At få bestyrelsens principper til at leve i alle afdelingernes hverdag.  

 

Metode 

Bestyrelsesmedlemmerne, drøfter og inspirerer hinanden ift. tiltag, der kan iværksættes af de enkelte 

forældreråd. - Gruppedrøftelse med opsamling i plenum. 

 

Bilag 

• Principper for kommunikation og samskabelse med forældrene i Skødstrup Dagtilbud 

 

• Inspirationskatalog 

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) 

Anne Sofie Thyssen (Dagplejen) - afbud 

Line Prang Thumann (Væksthuset) 

Bianca Maria Berg (Børnehaven Myrhøjen) 
Nanna Lenander (Junibakken) - afbud 

Nella Henriksen (Skodshøjen) 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen  

Anni Nielsen – Engskovgård – afbud, syg 

Ulla Nissen - Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Skødstrup Skole, Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup (Vi mødes i forhallen)  

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Line 

Forplejning:  Kaffe og the + sødt  

Referent: Lene 



 

 

Der er fokus på, at inspirationskataloget skal ud og ”leve” i forældrerådene. Der har været dialoger om 

hvordan man motiverer/mobiliserer forældrene til at være mere aktive i samskabelsen. I én institution 

er der oprettet fredagskaffe og en fælleskasse, som forældrene kan lægge penge i til betaling for fælles 

arrangementer.  

 

(Navnet på den nye institution blev kort præsenteret). 

 

Fredagskaffe med fokus på hvad forældrene har af ønsker i forhold til hvilke emner fra 

Inspirationskataloget, de har interesse for. Tre fra forældrerådet vil være til stede til dialog og info og 

tage feedback med tilbage til det øvrige forældreråd.  

 

Det nye Aula kommer forhåbentlig til at understøtte kommunikationen mellem institution og forældre, 

så vigtige informationer ikke ”drukner” i mængden.  

 

Ide fra Else, kan forældreråd tage imod nye forældre og give dem en intro til institutionen fra et 

forældreperspektiv.  

 

Hvordan følger vi op på Idekataloget?  

- Kunne vi inddrage de øvrige medlemmer i forældrerådene til en evalueringsaften i slutningen af 

perioden?  

- Anders foreslår, at vi laver en midtvejsmåling internt i bestyrelsen eller som et fast punkt på 

dagsordenen.  

- Spændende hvis det kunne være en anden ramme end skolekantinen – tour de institution.  

 

Konklusion: Opfølgning på Idekataloget som fast punkt på dagsordenen fremadrettet. Senere skal vi 

igen drøfte og evt. planlægge et fælles evalueringsarrangement.  

 

 

Ca. kl. 19.45 

 
Kostordninger – muligheder og nuancer 
 

 

Baggrund 

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Kostordningen nævnt som et muligt indsatsområde 

 

Formål 

At afdække om der er behov for udarbejdelse af principper for frokostmåltidet i Skødstrup Dagtilbud.   

 

Metode 

Else orienterer om de formelle rammer for frokostmåltidet og den nuværende status i dagtilbuddet.  

Efterfulgt af gruppedrøftelse og opsamling i plenum, hvor der er mulighed for at fremkomme med 

forældrerådenes og de enkelte bestyrelsesmedlemmers individuelle ønsker, muligheder og nuancer. 

 

 

Bilag: 

• Frokost og madordninger i dagtilbud 

• Kravspecifikationer frokostmåltidet 

 

• Vejledning til arbejdet med principper i dagtilbudsbestyrelser 

o Refleksionsskema til principper 

 

 

   

Else gennemgik vores kostordning overordnet inkl. Økonomi og alternative forældrearrangeret 

kostordning.  

 

Vi gik i grupper og diskuterede vores holdninger til kostordninger.  

 

 

Fællesarrangementer med fællesspisning – forældreinitiativ.  



 

To institutioner undersøger mulighederne for at få en ”madmor”.  

 

Beslutning: Bestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes et princip om, at det at lave mad sammen 

skal en del af den pædagogiske hverdag.  

 

 

Frivillighed  
Dagsordenssættes på et senere møde 

 

 
Ca. kl. 20.30 

 

Lidt af hvert 
 
• Dagtilbuddets MED-udvalg ønsker bestyrelsens tilladelse til at lukke afdelingerne 

kl. 12.00 den 6. marts 2020, så der kan arrangeres et fagligt og socialt 
arrangement for alle dagtilbuddets medarbejdere – Temaet: Det organisatoriske 

medlemskab evt. med Maja Loua Haslebo som oplægsholder. 
 

Diskussion af muligheder og holdninger til lukkedag. Kan det alternativt være et 
aftenarrangement?  
 

Else undersøger om der er dage med lavt fremmøde. MED-udvalget skal undersøge 
alternativer til det foreslåede tidsrum, da en halv lukkedag er i strid med 

pasningsgarantien. Hvis ikke, så er den aflyst.  
 
 

• Faglige oplæg for forældrene – er der stemning for det? 
 

Punktet udskydes til næste gang.  
 

 

Evt.  

 
Møde med rådmanden 

 
God og spændende aften – styrke samarbejdet mellem skole og dagtilbud inkl de 

respektive bestyrelser. Et tættere samarbejde også på bestyrelsesniveau giver god 

mening.  
 

Børns tidlige sprog 
Vi har været igennem uddannelse med fokus på at blive et bedre læringsmiljø for 

børns tidlige sprog. Vi fik lavet en class-vurdering efterfulgt at undervisning og 
øvebaner. Undervisningen stoppede i det tidlige forår. Ny vurdering (Videooptagelser) 

lavet og vi har en rigtig flot progression, en kæmpe fremgang – Skæring og 
Skødstrup dagtilbud har den største fremgang i Aarhus kommune, mens Skødstrup 

Dagpleje suverænt har haft den største fremgang.  
 
Ca. kl. 20.45 

 

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 den 02.12 19.  

 

 



 


