
 

 

 

Dagsordenbestyrelsesmødet 

 

Mødets formål: Bestyrelsesmøde 

Dato: 14. juni 2021 Tid:  kl. 19-21 Sted: Teams 

 

Deltagere tilstede:   

 

Referent:  

 Emne Tid Formål med punktet Information 

Refleksion 

Beslutning 

Beslutningsreferat 

1.  Referat fra sidst møde 19:00– 

19:05 

At godkende det Beslutning Godkendt. 

2.  Budget  

Akkumuleret og forventet 

budget 

 

 

19:05-19:15 At få viden om budget  Beslutning 

2019 Generet 

overskud - Underskud fra tidligere år_xlsx.mht  

Godkendt.  

 



3.  Nyt fra Skødstrup Dagtilbud 19:15-19:30 Orientering om episoder i Skødstrup dagtilbud 

fra august til maj 

- Nye pædagogiske leder henholdsvis i 

Myrhøjen og Vuggestuen Kløvervangen 

- Ny pædagogisk leder i Væksthuset 

- Hændelser 

- Brug af veste 

- Ny procedure for at tage på tur 

Information 

Retningslinjer for 

sikkerhed på tur - Skødstrup Dagtilbud.docx 

Orientering.  

4.  GDPR 19:30-19:45 Følgende vedhæftet fil er de GDPR regler som er 

gældende i samfundet og Skødstrup Dagtilbud 

Fra bestyrelsen i forhold til GDPR talte vi om 

i Junibakken om, /hvordan man kan omgå 

det krav der er med at tagge børn i 

billede/video materiale idet det afholder 

nogle pædagoger fra at lægge så meget ud 

da det er meget tidskrævende. Det giver en 

god tryghed/interesse/oplæg til samtaler 

at der lægges de ting ud, så derfor bad 

forældrerådet mig tage det med til 

bestyrelsen for at se om der er noget man 

kan gøre som samlet dagtilbud… 

-  

Information 

GDPR i Skødstrup 

Dagtilbud.docx  

 

Orientering.  

5.  Madro 19:45 -20:00 Beslutning om foredragsholder, sat ind i 

principperne for at arbejde med Madro 

 

Beslutning 

vejledning-til-udarbej

delse-af-principper-i-dagtilbudsbestyrelser (002).pdf 

Beslutning om at booke en oplægsholder i løbet af 

efteråret (forslag, 3. uge i september). Både 



henvendt forældre og personale og vil foregå via 

Teams kl. 19-20.  

 

6.  Principper i Skødstrup 

Dagtilbud 

20:00 -20:10 Alle vedtaget principper før den 14. juni 2021 

ikke er gældende, og der udarbejdes principper 

for det kommende arbejde.  

Beslutning og 

videre 

refleksion med 

hvad har vi 

brug for at 

principper 

16-049784-4 2016 

04 26 Bestyrelsesmøde referat 5455857_1_0.docx   

vejledning-til-udarbej

delse-af-principper-i-dagtilbudsbestyrelser (002).pdf 

Vi udarbejder principper fremadrettet 

7.  Arbejdstidsaftalen  20:10-20:20 At vi arbejder med det foreløbige materiale fra 

bilag 1 drøftelserne. Der er mulighed for at 

komme med ændringsforslag. 

 

Dagtilbudsaftalen_Fe

bruar_2021_med bilag.pdf 

 

Ingen bemærkninger.  

8.  Risikovurderinger  20:20-20:30 Risikovurderinger til orientering og til klarhed 

over risici i Dagtilbuddet ved implementering af 

de nye tiltag 

Information og 

refleksion 

Risikovurderinger ikke modtaget, forsøges 

gensendt.      

9.  Tilsyn i Dagtilbuddet 20:30-20:40 Tilsynet var med fokus på Sproglig udvikling i 

Skødstrup Dagtilbud. 

Information 

Oplæg til 

Læringssamtale og kvalitetstilsyn 2021.pptx  

Dagsorden 

Læringssamtale dagtilbud - Foråret 2021.docx 
 

Orientering.  

10.  Anvendelsesstrategi 20:40-20:50 Der er mulighed for at komme med refleksioner, 

inden den endelig beslutning. 

Beslutning 

Anvendelsesstrategi 

for Aula i Skødstrup Dagtilbud.docx 



Opfordring til at tydeliggøre hvilken målgruppe 

dokumentet er henvendt til.  

 

11.  Punkter til næste møde 

- Nyt fra Skødstrup 

dagtilbud 

- Konstitueret 

bestyrelsen   

- Arbejdstidsaftaler 

20:50 – 

21:00 

  Arbejdstidsaftalen udgår, da den var udarbejdet 

færdig til i dag 

 

 

 

 

 


