
 
Bestyrelsesmøde  
Dagsorden 

 

Kl. 19.00 

 

Check in:   

 
Eksempler på børnenes læringsmiljø i Skødstrup Dagtilbud 

 
Bestyrelsen inviteres med på en rundtur i afdelingerne i Skødstrup Dagtilbud, så I kan opleve de 

mange forskellige læringsmiljøer i børnehøjde.  

 

Vi ser videoen og derefter er der mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. 

 

 

Ved efterfølgende dialog, byder medlemmer ind med tanker, og med forslag om hvad der kunne 

tilføjes. Der kommenteres på, at man kunne inddrage storbørnsgrupper i videopræsentationen. 

Videoen fik ros. 

 

 

Ca. kl. 19.30 

 

Orientering 

 
• Orientering om situationen i Bakkehuset 

Der er behov for pædagogisk ledelse tæt på den pædagogiske praksis i Bakkehuset. Derfor vil 

Væksthusets pædagogiske leder Ove Højbjerg Grandt varetage den pædagogiske ledelse af 

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) 

Line Prang (Væksthuset) 

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

Nella Henriksen (Skodshøjen)  

 

Medarbejderrepræsentanter: 

Jette Justesen, Dagplejen  

Anni Nielsen – Engskovgård 

Ulla Nissen - Væksthuset 

 

Dagtilbudsleder: 

Else Kjær 

Tid: Tirsdag den 4. februar 2020 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: Bianca 



Bakkehuset indtil der bliver ansat en ny pædagogisk leder. Ove har lovet at varetage funktionen 

indtil 1. juli. Ove vil være i Bakkehuset ugens første fire dage – om fredagen vil være i Væksthuset 

for at  sparre med Væksthusets stedfortræder, der varetager den daglige ledelse af Væksthuset, 

mens Ove er i Bakkehuset. Nanna fortsætter som pædagogisk leder af Vuggestuen Kløvervangen. 

 

• Nyt vedr. Kloden 

 

Børnehuset Kloden er ikke fuldstændig færdig, når vi tager den i brug. Det betyder, at der muligvis 

er nogle rum, der ikke er klar til brug, når de første børn flytter ind. Planen er, at børnene fra 

Skodshøjen begynder den 10.02, og børnene fra Satellitten og Stjernehuset den 24.02. Der vil 

være en tæt dialog mellem håndværkere, ledelse og andet personale, så de sammen kan løse 

eventuelle udfordringer (støj, farlige genstande osv.) 

 

 

• Nyt fra det politiske og strategiske niveau  

 

Med henblik på at revidere dagtilbuddenes budgettildelingsmodel fortager Børn og Unge, Aarhus 

Kommune pt. en dagtilbudsanalyse. I samme forbindelse foretages der også en analyse af 

kommunes dagplejeafdelinger.   

 

• Bestyrelsen blev orienteret om at Else Kjær vælger at gå på efterløn / pension med udgangen af 

juni måned. Hun forventer, at bestyrelsen vil blive inviteret med i ansættelsesudvalget, når den 

ledige dagtilbudslederstilling skal besættes. 

 

 

, 

Ca. kl. 19. 45 

 

Hvordan kan forældreråd og bestyrelse understøtte stabilitet og trivsel og 

adressere bekymring i forhold til egen afdeling? 
 
Baggrund 

På sidste møde drøftede vi bestyrelsens holdning til mobilitet ift. medarbejdere på tværs af 

dagtilbuddet med henblik på at hjælpe ’udsatte’ afdelinger. 

 

Formål  

At orientere om lederteamets tilbagemelding og visionen for dagtilbuddets lederteam, samt afklare om 

der er behov for at udarbejde et princip. 

 

Metode  

Tilbagemelding fra Else, drøftelse og beslutning i plenum 

 

 

• Det kan være svært at flytte medarbejdere på tværs af afdelingerne, hvis medarbejderne ikke er 

motiveret ift. et skift. Lederteamet har besluttet, at medarbejdernes mobilitet skal afdækkes i 

forbindelse med de årlige MUS- samtaler. Lederteamet arbejder ud fra følgende vision: 

Lederteamet arbejder som et højtydende og effektivt team, der arbejder med henblik på at opnå 

høj kvalitet i alle dagtilbuddets afdelinger.  

  

 

Ca. kl. 20.00 



 

 

Principper for kommunikation og samskabelse med forældre og personale i 
Skødstrup Dagtilbud  
Baggrund 

Opfølgning på arbejdet med samskabelse med forældrene er et fast punkt på dagsordenen.  

Bestyrelsen finder at det er 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.  

 

Formål 

At informere og inspirere hinanden i forhold til det videre arbejde i afdelingernes forældreråd 

 

Metode 

Fælles drøftelse og opsamling i plenum 

Bestyrelsesmedlemmerne fortalte om de drøftelser de har haft i forældrerådene. Anders fortalte, at de 

havde drøftet principper for kommunikation i Engskovgaard. Der blev, og bliver igangsat nye 

aktiviteter fra forældrerådenes side, som for eksempel forældrekaffe, sommerfest, diskofest og 

lignende. Nella fortalte, at forældrerådet i Skodshøjen havde arrangeret, at alle forældrene skulle 

bidrage med en pakke til en pakkekalender til medarbejdere.  (En anerkendelse medarbejderne satte 

stor pris på). 

 

 

Ca. kl. 20.10 

Faglige oplæg for forældrene – er der stemning for det?  

 

Bestyrelsesmedlemmer bakker op på forslaget. Der bliver snakket om, at man inviterer fagfolk ind, 

som for eksempel psykologer der kan bidrage med oplæg til emner som f.eks. ’hvordan kommer man 

igennem selvstændighedsalderen’, eller ’hvordan kan vi inden for et skiftende samfund styrke 

børnenes mental trivsel’. Line, Nella og Helle arbejder videre med at finde relevant emne og arrangere 

et fagligt oplæg. 

 

 
Ca. kl. 20.20 

 

Frivillighed 
Hvordan forstår bestyrelsen frivillighed i Skødstrup Dagtilbud - og hvordan kan frivillighed medvirke til 

at skabe merværdi for børnene og den pædagogiske indsats? 

 

Der snakkes om, hvordan bestyrelsesmedlemmer forstår frivillighed. Der konkluderes fra bestyrelsens 

side, at det er en balancegang, hvor man skal føle sig ind i hvad der er muligt. Der understreges, at 

man i gennem forældrenætværket kunne finde privatpersoner eller organisationer, der har lyst til at 

facilitere aktiviteter, oplevelser, eller hjælpe ved lavpraktiske opgaver som for eksempel sy- og 

reparationsopgaver, madlavning og skaffe materialer til leg. Afdelingerne skal ikke være afhængig af 

de frivillige, men de skal bidrage med ”noget ekstra. Forældrene er ikke frivillige, men indgår i det 

samskabende arbejde. Else orienterer lederteamet.  

Der laves en Facebook gruppe til bestyrelsesmedlemmer, der kan bruges til sparring og deling af ideer.  

 

 
Ca. kl. 20. 35 

 

Evt.  

 



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 22. april.  

 

 

 

Næste møde: 

 

• Sammenhæng mellem dagtilbud og skole (Formanden for skolebestyrelsen, repræsentanter fra 

skolens ledelse + Ove, der er dagtilbuddets ansvarlige på området inviteres med til mødet) 

 

 

• ”Pralerunde” – hvem er på næste gang? 

 

Væksthuset, Engskovgaard og Børnehave Myrehøjen vil ’prale’ til næste mødet.  


