
 
 

 

 

Dagsorden til konstituering og bestyrelsesmøde den 9. september 2020 kl. 17-20 

Referent: Det går på skift mellem forældrene 

Afholdes i lokale M11 på Skødstrup Skole  

 

Tid    Emne  Formål Form Hvem Husk/beslutning/hv
em før hvad 

Opfølgnin
g 

17:10 Check in Opbygger relationer 
Velkomst og præsentation af 
medlemmerne 

Plenum 
 

   

17:10- 
17:20 

Forretningsorden for bestyrelsesarbejde og 
bestyrelsesarbejdet 

Godkendt en forretningsorden 
for bestyrelsesarbejde 

Forretningsorden.
docx 
https://www.aarh
us.dk/media/312
60/vejl_arb_forae
ldrebest-
raad_dt_2019.pdf 
 

Principper for 

kommunikation og samskabelse.pdf 
 

Styrelsesvedtægterf

ordagtilbudsbestyrelser2018.pdf 
 

Susan
ne 
Lyhol
m 
Anders
en 
berett
er om 
forret
ningso
rden 

  

17:20- 
17:30 

konstituering Valg af formand   Line Kirstine Prang er 
valgt. 

 

file:///C:/Users/az51100/Desktop/Forretningsorden.docx
file:///C:/Users/az51100/Desktop/Forretningsorden.docx
https://www.aarhus.dk/media/31260/vejl_arb_foraeldrebest-raad_dt_2019.pdf
https://www.aarhus.dk/media/31260/vejl_arb_foraeldrebest-raad_dt_2019.pdf
https://www.aarhus.dk/media/31260/vejl_arb_foraeldrebest-raad_dt_2019.pdf
https://www.aarhus.dk/media/31260/vejl_arb_foraeldrebest-raad_dt_2019.pdf
https://www.aarhus.dk/media/31260/vejl_arb_foraeldrebest-raad_dt_2019.pdf


17:30 – 
17:35 

konstituering Valg af næstformand   Nanna Lenander er 
valgt. 

 

17:35-
17:45 

a. Indtræder suppleanter kun i 
bestyrelsen, når et ordinært 
medlem udtræder, eller også ved 
ordinære medlemmers forfald ved 
enkelte møder.  

b. Om suppleanter kun har 
stemmeret, hvis de er indtrådt som 
ordinært medlem, eller om de også 
har stemmeret ved deltagelse i 
enkelte møder.  

c. Om suppleanter har taleret, hvis de 
deltager i bestyrelsesmøderne.  

At tage stilling til hvordan 
suppleanter indtræder i 
bestyrelsen 

  a. Suppleanter 
indtræder ved 
ordinære 
medlemmers forfald 
ved enkelte møder. 
b. 
Suppleanter har 
stemmeret, også ved 
enkelte møder. 
c. 
Suppleanter har 
taleret ved 
bestyrelsesmøder. 

 

17:45-
17:50 

Hvem skriver referat Det skal være en fast referent 
eller gå på skift 

  Referentopgaven går 
på skift. Varsles eller 
meldes ind inden 
bestyrelsesmøde. 

 

17:50 – 
17:55 

Fastlagte mødedatoer og mødetidspunkt  
Kl. 17-20  
9. september  
3. december 
11. marts 
14. juni 

Aftale om møderne og 
mødernes længde. 

  19-21 er 
mødetidspunktet 
fremadrettet. 

 

18:00 Aftensmad – hvis vi ikke starter med det.       

18:30 Styrkede læreplaner Information om hvor vi er i 
Skødstrup dagtilbud 

  Drøftet.  

 De stærkere læringsfællesskaber Information om hvor vi er i 
Skødstrup dagtilbud 

  Drøftet.  

19:00- 19: Hvad er forældre i Skødstrup optaget    Corona - 
Forskellige måder at 
udføre centralt 
bestemte 
retningslinjer. 

 



Kommunikation. 
Indblik i dagligdagen, 
f.eks. gennem små 
videoer. 
Meget ny læring er 
opnået, men skal 
også fortsat opnås. 
Opnået nye 
perspektiver. 
Forældreperspektiv/-
behov er ikke 
nødvendigvis lig med 
børneperspektiv/-
behov. 
Beskrivelser/ugeplan
er er måske endnu 
vigtigere. 
Gennemsigtighed. 
F.eks. i kostordning. 
Kostordningen har 
fyldt en del i 
bestyrelsesarbejdet. 

19: 19:55 Hvad er der af forskellige tiltag som vi evt. kan 
drøfte det videreforløb 

   Kostordning. 
Susanne laver et 
møde på teams, hvis 
behovet er der, og 
det lader det til at 
der er. 

 

 

Glæder mig til at byde alle velkommen og vi huske at holde afstand og overholde hygiejne anbefalingerne 


