
 
Bestyrelsesmøde  
Dagsorden 

Kl. 19.00 

Check in:   

 

Hvordan kan forældreråd og bestyrelse understøtte stabilitet og trivsel og 
adressere bekymring i forhold til egen institution? 
 
Baggrund 

Helle (forældrerådsformand i Børnehuset Myrhøjen) vil gerne dele oplevelser i Børnehuset Myrhøjen i 

bestyrelsens fortrolige rum.  

Formål  

At drøfte om det kan give mening, at bestyrelsen har en holdning til, hvorvidt vi ønsker at understøtte 

mobilitet i medarbejdere på tværs af dagtilbuddet med henblik på at hjælpe, ‘udsatte’ afdelinger?  

Metode  

Drøftelse i plenum 

Else: Der findes en mobilitetsaftale/retningslinjer med medarbejderne -men svært i praksis. 

Et princip formuleret fra bestyrelsen løsningen?  

 

Enighed om at bestyrelsen gerne vil bakke op om mobilisering.  

 

Else tager den med i lederteamet. Vi følger op næste gang om der skal laves et princip.   

 

Ca. kl. 19.20 

 

Principper for frokostmåltidet i Skødstrup Dagtilbud  
 

Baggrund 

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes et princip om, at madlavning 

sammen med børnene skal være en del af det pædagogiske læringsmiljø. 

Deltagere: Forældrerepræsentanter: 

Anders Kovsted (Engskovgård) 

Lene Boisen Tams (Børnehaven Bakkehuset) 

Vakant (Vuggestuen Kløvervangen) 

Helle Claudi Stisager – (Børnehuset Myrhøjen /Stjernehuset)  

Tue Germundsson – (Stationsvangen): Afbud   

Mette Rasborg Thomsen (Satellitten) -Afbud. Suppleant: Eva 

Anne Sofie Thyssen (Dagplejen): Afbud 

Line Prang (Væksthuset) 

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

Nella Henriksen (Skodshøjen) -Afbud. Suppleant: Anne 

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen  

Anni Nielsen – Engskovgård 

Ulla Nissen - Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Torsdag den 2. december 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 



 

Formålet 

At genbesøge denne beslutning og folde den yderligere ud. 

 

Metode 

Fælles drøftelse med input til formulering af principper. 

”Madoplevelser skal være en del af det pædagogiske læringsmiljø” 

 

Enighed om at det er god formulering -men bekymring ytret: Er det for ”fluffy” -kan måske løses ved 

at komme med eksempler på hvordan det kan udleves i praksis/idekatalog. 

 

Enighed om at ovenstående formulering er den vi kører med. 

 

Ca. kl. 19.40 
Principper for kommunikation og samskabelse med forældre og personale i 
Skødstrup Dagtilbud  
Baggrund 

På sidste møde besluttede vi, at opfølgningen med at arbejde med samskabelse skal være et fast 

punkt på dagsordenen. Vi besluttede ligeledes at vi skulle overveje om det kunne være relevant at 

tilrettelægge et fælles evalueringsarrangement. 

 

 

Formål  

At udveksle inspiration ift. hvordan inspirationsmaterialet bliver brugt i afdelingerne, samt beslutte om 

der skal arrangeres et fælles evalueringsarrangement for alle afdelingernes forældreråd – Hvad skal 

det være? Hvornår skal det være? Hvor skal det være? Hvem tager sig af planlægningen?  

 

Metode  

  

Fælles drøftelse og beslutning i plenum 

 

Giver anledning til mange gode snakke, det er en ’ongoing’ aktivitet/fokusområde.  

Implementeret i institutioner: Forældrekaffe, kontaktklemmen 

 

Vigtigt at vi bliver ved med at vende punktet på bestyrelsesmøderne så vi sikrer at principperne lever 

ude i institutionerne. En tilgangsmåde i forældrerådene kan være at udvælge 3 punkter som 

forældrerådet har fokus på -for at gøre det håndterbart.  

 

Evalueringsarrangement som vi snakkede om på sidste bestyrelsesmøde? Enighed om at det er lidt for 

tidligt at tage et arrangement -ift. at det først er ved at blive implementeret i institutionerne nu. Vi 

fortsætter med løbende fokus på bestyrelsesmøderne.     

 

Ca. kl. 21.00  

 

 

Orientering 
 
• Episoden med de to drenge, der kravlede over hegnet i Bakkehuset…. Håndtering af episoden og 

det fremadrettede.  

 

• Orientering om et igangværende forløb med at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet i Vuggestuen 

Kløvervangen og Børnehaven Bakkehuset. 

 

• Forventet regnskab Regnskab gennemgået 

 

• Orientering om arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og Stærkere 

Læringsfællesskaber Tids- og procesplan for arbejdet udleveret. 

 

• Faglige oplæg for forældrene – er der stemning for det? Udskydes til næste møde  

 
• Frivillighed dagsordenssættes på mødet i februar. Udskydes til næste møde 

 



• Nyt fra det politiske og strategiske niveau 

 

• Besøg af Martin Østergaard Christensen, direktør i Børn og Unge Aarhus Kommune den 13. 

december. Video fra hver afdeling er ved at blive lavet (interviews og rundtur). Skal give 

information om dagtilbuddet og information om brugen af den pædagogiske læreplan i praksis. 

Aftalt at vi ser videoen på næste møde. Overvejelser om vi kan bruge videoen til andre formål -

internt til inspiration (mellem afdelingerne) -og måske eksternt til information til forældre og andre 

interessenter?. 
 

Evt. 

 
Else: Kloden snart færdig -forventning at de første børn kan starte 1. februar 

Ny leder i Børnehuset Myrhøjen -Tobias.   

 

Ønske fra Line: At bestyrelsen tager frivillighed op på forældrerådene inden næste bestyrelsesmøde 

hvor vi skal vende dette punkt. Hvordan kan vi bruge frivillighed som værdiskabende supplement i 

dagtilbuddet? Frivillighed skal ikke forveksles med forældre der hjælper til/tager fra på 

kerneopgaverne -men frivillighed som fx personer fra organisationer (ældresagen?, lægestuderende?..) 

som kommer med noget ekstra -som ”flødeskum” -noget der kommer oveni. 

 

Input fra Anders: Præmieinstitutioner? Er der for meget fokus på institutioner der fungerer bedst? 

Dialog omkring dette. Enighed om at afholde en ”Blærerunde” hver gang -3 institutioner pr. gang. Til 

næste gang: Bakkehuset, Børnehuset Myrhøjen/Stjernehuset, Væksthuset. 

 

Inspirationsaften –’blærerunde’ kunne også være et tema her ”hvad går godt rundt i institutionerne”?  

 
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 04.02.20.  

 

 


