
 
Bestyrelsesmøde  
Dagsorden 

 

Kl. 19.00 

 

Check in:  Tue, Nanna, Bianca, Helle, Ulla, Lene, Else, Anni, Line 

 

Orientering 
• Økonomi 

o Regnskab 2019 + akkumuleret resultat 2019 

o Første kvartal 2020 

(Bilag vedhæftet) 

Sidste år gjorde vi et godt indhug i vores opsparing (1,6 mio.), der er 764.000 tilbage til resten 

af 2020. En stor del af pengene er blevet brugt på ekstra personaleressourcer. Vi er heldige og 

har fået 900.000 kr. til ekstra personale i dagtilbuddet – det har sikret en sund økonomi. Det 

ser ud til pt at vi kommer ud af året med et lille overskud, ca. 344.000 kr.   

 

Coronapakker: Regeringen dækker de ekstra ressourcer, der har været nødvendige for at 

overholde nødbekendtgørelsen. Vi har brug for de ekstra ressourcer indtil 1. juli som minimum. 

Håbet er at vi får en mere normal hverdag efter sommerferien.  

 

• Styrket pædagogisk læreplan Skødstrup Dagtilbud - version 1.0 (Udkast vedlagt som bilag) 

Udsættelse af hvornår den skal lægges ud på hjemmesiden til den 1. oktober. Men version 1.0 

kommer online snart og vil danne udgangspunkt for det videre arbejde.  

 

Anni og Ulla kommenterer på SPL. De er tilhængere og synes, at den skaber værdi i deres 

arbejde. Ulla kan især godt li den helhedstanke, som hun ser SPL indeholder.  

 

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: Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00 

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

Hvis forsamlingsforbuddet ikke er ophævet, holdes mødet virtuelt på 

TEAMS 

Mødeindkalder: Else 

Mødeleder: Line 

Forplejning:  Kaffe og the + sødt  

Referent: Nella 



• Orientering om status i Børnehaven Bakkehuset 

Desværre sprang de to gode kandidater fra, derfor en ny runde. Her er et bedre felt på ca. 12 

ansøgere. Else satser på, at der er en pædagogisk leder til den 1. august. Hun håber, at forældrene 

kan møde den nye leder i uge 27, selvfølgelig indenfor retningslinjerne.  

 

• Indvielse af Kloden udsat til 8.oktober 

Der skulle have været indvielse i maj, men pga Corona er den udsat. Else vil gerne komme på 

besøg, men ikke have nogen opgaver.  

 

• Orientering om ansættelse af ny dagtilbudsleder (Nella og Anne Sofie) 

Nella har orienteret om den nye dagtilbudsleder. Else orienterede om sin afslutning.  

 

 

Ca. kl. 19.30 

Forældreråds og bestyrelsesvalg  

 

Dagtilbudsbestyrelsens medlemmer skal være valgt inden 1. september, således at der kan afholdes 

konstituerende møde i dagtilbudsbestyrelsen inden bestyrelsesårets start den 1. september. 

 
Styrelsesvedtægt 

Forslag til afholdelse af valg (Børn og Unge) 

I henhold til styrelsesvedtægten skal valg til forældreråd afholdes ved fysisk fremmøde i forlængelse af 

redegørelse fra den afgående formand for forældrerådet og medlemmet af dagtilbudsbestyrelsen, samt 

opstilling af forældrekandidater. 

Redegørelsen kan afvikles digitalt sammen med opstilling af forældrekandidater til forældrerådet. Alternativt 

kan det nuværende forældreråd afgive deres beretning på Intra, hvorefter kandidater til forældrerådet kan 

melde sig til den pædagogiske leder, som efter en uge bekendtgør de opstillingsberettigede. 

Den efterfølgende valghandling kan foregå i dagtilbuddet med forældrene i mindre grupper, evt. udendørs i 

forbindelse med afhentning af børn. Alternativt kan forældrene modtage en stemmeseddel efter redegørelsen 

med en uges frist til at afgive deres stemme. De kan afgive den anonymt og sikkert til personalet, som 

henlægger stemmesedlen indtil der kan tælles op. 

De valgte annonceres herefter på BørneIntra. 

De efterfølgende konstituerende møder kan afvikles digitalt, hvis forsamlingsforbuddet ikke muliggør fysisk 

møde. 

 

Ift. styrelsesvedtægten er følgende på valg i 2020 

Kloden, Dagplejen, Stationsvangen, Børnehuset Myrhøjen, Vuggestuen Kløvervangen, Bakkehuset og 

Væksthuset 

(genopstilling og genvalg er altid en god mulighed      ) 

På valg i 2021 

Junibakken, Engskovgård og Børnehaven Myrhøjen 

 
Den pædagogiske leder er ansvarlig for, at der bliver valgt et nyt forældreråd. Else har snakket med de 

pædagogiske ledere og de er OBS på evt. at lave alternative afstemninger. De enkelte afdelinger skal 

have fokus på hvem der er på valg.  

 

Mulighed for konstituerende bestyrelsesmøde i uge 37 (onsdag den 9. september kl. 17.00) af ca. en 

times varighed og første beslutningsdygtige bestyrelsesmøde i uge 38 (onsdag den 16. september kl. 

17.00 ca. tre timers varighed).  

 

https://www.aarhus.dk/media/41395/styrelsesvedtaegter-for-dagtilbudsbestyrelser-2018.pdf


Der skal også vælges nye personalerepræsentanter – Anni og Ulla stiller gerne op igen, hvis der ikke er 

andre. Else laver et opslag med deadline og sikrer, at der er valgt nye personalerepræsentanter inden 

den 25. juni.  

  

Ca. kl. 19.45 

CORONA - Evalueringen af nedlukningen, nødpasningen og genåbningen af 
dagtilbuddet 

 
Nedlukning, nødpasning og genåbning af dagtilbuddet set ud fra et forældreperspektiv 

Hvordan har vi som forældre oplevet det:  
 

Tue:  Personalet har gjort det godt og deres søn har reageret positivt på de 
ekstra voksenressourcer – en højere normering har virkelig en positiv 

betydning. Restriktionerne har givet gode rammer med faste rutiner.  
 

Nanna:  Gladere barn, der er nemmere at aflevere og er glad for at komme af sted. 

Der har været ro på og børnene har ikke rigtig bemærket ændringer. Stor 
ros til Junibakken.  

 
Bianca:  Personalet har gjort det virkelig godt – mange nye medhjælpere. Meget 

voksenkontakt. Indtrykket er at børnene trives rigtig godt.  
 

Helle:  Genkender billedet fra Børnehuset Myrhøjen. Vi stod med en ny 
pædagogiske leder og to nye pædagoger og stort set ikke været samlet 

inden Corona. De har bare taget ved og man har ikke kunne mærke at de 
har været nye i nogen kaotiske rammer. God kommunikation, der ikke har 

efterladt tvivl om hvad budskabet har været. Fornemmer at der har været 
et stærkt lederteam og fælles om at skabe klar kommunikation.  

 
Lene:  I Bakkehuset – ros til personalet. Der har ikke været nogen Corona-

forskrækkelse og børnene er blevet behandlet på samme måde. Søn har 

reageret negativt på gruppeinddelingen og ikke at kunne bevæge sig frit.  
 

Line:  Tilslutter sig det positive billede. Dybt imponeret over håndteringen og 
kommunikationen, passende mængde. Datter skiftede til børnehave uden 

problemer og pædagogerne har håndteret skiftet smukt. Personalet har 
bare kløet på med flere og længere vagter (Væksthuset).  

 
Line spørger til hvordan tilbagerulningen kommer til at foregå. Else siger, 

at der pt ikke er en plan. Erfaringsopsamling vil være fordelagtigt.  
 

Anni:  Hvad kan vi tage med os af det gode?! Der har været mange øjenåbner 
omkring kvaliteter ved at gøre nye ting. Langtidsplanlægning er ikke en 

mulighed for nu.  
 

Nanna:  Else, tager du ikke rosen med til de pædagogiske ledere? JO! 

  
Er der et forum for opsamling på det gode fra Corona, der skal med 

videre? Else: tænker ikke at det bliver en SKAL-ting, men at det kommer 
naturligt 

 
Anni:  Personalet er meget opdelt og savner hinanden. Det bliver en udfordring, 

når de ekstra ressourcer udfases.  



 
Line:  Så fedt med meget udeliv og nye udfordringer. Ulla: Pædagogerne oplever 

en stor glæde ved det mere udeliv, færre konflikter og større 
arbejdsglæde.  

 
Anni:  Det har fungeret godt. I starten spurgte børnene efter, hvornår de skulle 

ind igen og nu er der ingen, der spørger.  
   

Else: Fortsat vigtigt at forældre melder komme- og gå-tider ind på Intra 
 

Ca. kl. 20.00 

 

Overlevering til ny dagtilbudsleder – styrker og opmærksomhedspunkter 
Hvilke styrker og opmærksomhedspunkter vedr. bestyrelsesarbejdet vil det være relevant at 

videreformidle til den nye dagtilbudsleder? 

 

Line: Ressourcestærk gruppe, der bærer præg af, at vi gerne vil bidrage. Fokus på at sætte skibe i 

vandet og komme i mål med dem. Næste periode skal vi have fokus på at få lukket nogen ting og 

komme i mål.  

 

Nanna: Enig med Line. God energi og vi kan få søsat nogen gode skibe og få dem i land. Mange fede 

idéer og villige til at tage arbejdshandskerne på – det skal vi udnytte. Det bliver godt at kunne mødes 

igen fysisk og vi har et godt grundlag for at kunne give gas.  

 
Ca. kl. 20.20 

 

”Pralerunde” 
Væksthuset – Engskovgård – Børnehaven Myrhøjen  

 

Væksthuset:  Super godt og pædagogisk kompetencefelt – imponeret over 

personalegruppen.  

  

 Åben lederstil og alle er informeret – det giver tryghed. Opsøgende kontakt.  

 

 Ekstremt fedt at vi har leg på tværs – søn er med i to grupper, en med 

jævnaldrende og en med blandede aldre 

 

Børnehaven Myrhøjen: Klaret den store udskiftning af personale godt, samt taget godt imod det nye 

uuddannede personale. Lederen har haft et godt øje for hvem, der ville passe 

ind i forhold til det eksisterende personale og børnene.  

 30 børn der skal starte i skole til august og forberedelsen af dem, har de 

håndteret virkelig godt.  

 Trine, den pædagogiske leder, gør det rigtig godt.  

 

 

 

 

 

Evt.  

 

CA. kl. 20.45 

 

 
Afslutning – opsamling på aftaler, næste møde og evaluering af mødet 
 

 

 

Næste møde: 

 

Fastsættelse af dato for det konstituerende bestyrelsesmøde ultimo august / primo september. 



 

 


