
Referat af Bestyrelsesmøde 27/10 2016 i Dagtilbuddet Skovvangen 
 
Referent: Katrine Hovgaard Larsen 
 
Tilstedeværende: Anne, Katrine, Julie K, Nadia, Heidi, Beth, Karina, Mette, Ella, Anette, Ditte og 
Julie 
 
Dagsorden for det konstituerende møde (19.00 – 20.00) 
 

1. Velkomst og valg af referent 
2. Præsentation af de enkelte medlemmer 
3. Dagtilbudslederen orienterer om bestyrelsesarbejdet, herunder dagtilbudslederens 

arbejde i forhold til bestyrelsen. 
4. Valg af formand 
5. Valg af næstformand 
6. Evt. nedsættelse af udvalg. F.eks. Kolonihaveudvalg 
7. Fotografering af de enkelte medlemmer, efterfølgende hjemmeopgave til medlemmerne 

om at skrive lidt om sig selv 
 

Pause med kaffe og kage 
 

 Dagsorden første ordinære bestyrelsesmøde (20.15 – 21.30) 
 

1. Fast referent eller referatrækkefølge 
2. Forretningsorden. Evt. tilrettelser / godkendelse af forretningsorden (bilag vedlagt) 
3. Arbejdsopgaver der venter: 
4. Valg af kostordning (se vedlagt info materiale) 
5. Dialogmøde med Rådmanden 
6. Hvad kunne vi selv tænke os at sætte på dagsordenen i det kommende år 
7. Datoer for kommende møder. Er uddelt, men blot en sikring af at alle har fået 

datoerne. 
8. Orientering fra Dagtilbuddet 
9. Evt. 

 
 
Referat fra det konstituerende møde 
 
Velkomst 
Anne bød velkommen til den nye bestyrelse. Katrine valgt som referent 
 
Præsentation af medlemmer 
Anne Dagtilbudsleder, Nadia fra Skovparken, Heidi fra Dagplejen, Beth ansat i Dagplejen, Karina fra Dagplejen, Mette 
ansat i Rytterparken, Ella fra Rytterparken, Anette ansat i Kornbakken, Benedicte fra Aarhusbo, Ditte fra Aarhusbo, 
Katrine fra Kornbakken, Julie fra Kornbakken. 
 
Hjemmeopgave: Skriv tre linjer eks. hvem I er mor til, hvad er Jeres beskæftigelse. Send til Anne 
i løbet af ugen. 
Annes mail: annes@aarhus.dk 
 
Orientering om bestyrelsesarbejdet 



Bestyrelsen er en afdeling af dagtilbuddet over forældrerådene 
Noget, der er fælles for os alle sammen. 
Mere overordnet ikke så afdelingsspecifikt. 
Vi kan lægge principperne for dagtilbuddet som helhed. 
- Ting vi vil gøre anderledes og være med til at udvikle 
- Bestyrelsen er Annes eneste kontakt til dagtilbuddets forældre 

o Derfor ”Giv jeres indspark!” 
Herefter skal der findes en formand og en næstformand 
Bestyrelsen er en dialog mellem ledelse og forældre først og fremmest. 
Det er meningen, at der fra hver afdeling skal komme to forældrerepræsentanter og én 
personalerepræsentant hver gang. 
Der sidder én pædagogisk leder fra et af dagtilbuddene for to år. I år (for andet år) er det Birgit fra 
Aarhusbo. Den pædagogiske leder gør det ud for en personalerepræsentant fra sin institution. 
 
Valg af formand 
Ella fra Rytterparken er formand 
 
Valg af næstformand 
Katrine fra Kornbakken er næstformand 
 
Nedsættelse af udvalg 
 
Kolonihaveudvalg: Ditte, Nadia, Karina 
 
Opgaver: Skal indhente tilbud og komme med gode ideer, der spiller op til de behov personalet 
har defineret. 
Anne tager kontakt i forhold til at mødes i kolonihaveudvalget. 
 
Referat fra det ordinære bestyrelsesmøde 
 
Fast referent 
Vedtaget: Vi skiftes ud fra fastlagt rækkefølge 
Skal altid indeholde: Dato, referent, hvem er til stede, dagsordenen, teksten kort og præcist 
 
Forretningsordenen 
Vi synes stadigvæk, at både personalerepræsentanterne og suppleanterne skal deltage til 
bestyrelsesmøderne. 
Vi vedtager forretningsordenen. 
 
Arbejdsopgaver der venter: 
Forældreforedrag på Skovvangsskolen ved Pia Thomsen: 
Nogle stykker melder sig til at komme 18.30 og hjælpe med stole. 
 
Valg af kostordning: 



Forældrene skal hvert andet år tage stilling til om de vil fastholde den kostordning, som 
dagtilbuddet har lige nu. Kostordningen stiger i pris m. 108kr. Derved koster det herefter 504kr. 
Bestyrelsen anbefaler enstemmigt de bestående madordninger. 
 
Dialogmøde med rådmanden d. 24.11.16 fra 17-19: 
Ella, Benedicte, Karina, Birgit og Heidi deltager 
 
Hvad kunne vi selv godt tænke os at sætte på dagsordenen i det kommende år 
Overføres til næste møde. 
 
Datoer for kommende møder 
Er allerede udleveret, men blot en sikring for at alle har fået datoerne. 
Anne sender listen ud til medlemmerne igen, nu med adresser på de afdelinger hvor vi skal holde 
møde.  
 
Orientering fra dagstilbuddet 
Fra 1. januar skal forældre, der er på deltid, fremover give én måneds varsel på evt. ændringer i 
mødetider. 
 
Dagtilbuddet har 2 millioner opsparet. Pengene har i flere år været tiltænkt som ekstra investering 
i forbindelse med Skovparkens flytning til Kornbakke Allé. Da tidspunktet for flytningen endnu er 
uvis prioriteres der i det kommende år at en del af pengene skal bruges på legepladsen ved 
Kornbakken og legepladsen ved Rytterparken. Derudover er Rytterparken også den institution i 
dårligst stand, så der ligger også nogle udgifter i fremtiden. 
I indeværende budgetår er der afsat midler til generelle forbedringstiltag rundtomkring i 
dagtilbuddet. Desuden kommer der flere personaletimer ind i intuitionerne de næste måneder af 
overskud fra indeværende budget år. 40 timer om ugen i vuggestuerne og 37 timer i 
børnehaverne. 
 
Eventuelt 
Ingen 
 
Århus den 1. november 2016 


