
Referat af Bestyrelsesmøde 06/12 2016 i Dagtilbuddet Skovvangen 

 

Referent: Benedicte  

 

Tilstedeværende: Anette, Mette, Birgitte, Birgit, Anne, Ella, Nadia 

 

Afbud: Ditte, Kathrine, Julie, Beth, Ghasem, Heidi, Karina 

 

Dagsorden  

 

Valg af referent og evt. kommentarer til sidste referat: 

- Benedicte er referent for dagens møde. 

- Der er ingen kommentarer til sidste referat 

 

Mødernes gang: Overholdelse af tid og turtagning 

- Ella er mødeleder til de kommende møder.  

- Anne er ordstyrer, hvis behov. 

- Der afsættes ca. tider på dagsorden, og der prioriteres i rækkefølgen af punkter, så de 

vigtigste står først på dagsordenen. 

Orientering fra dagtilbuddet v. Anne 

- Der ansættes en kommunikationsmedarbejder i samarbejde med Christiansbjergs 

dagtilbud. Det drejer sig om en 30 timers stilling, der deles imellem de to dagtilbud. 

Der er ansættelsessamtale den 07.12.16. Der indkaldes 6 til samtale. Stillingen 

indebærer bl.a. generelt it-teknisk arbejde, generel kommunikationsarbejde (herunder 

opdatering af hjemmeside, intra m.m.). Der vægtes, at ansøgeren har en forståelse for, 

hvad det dagtilbud går ud på. 

- Der uddannes en ny sprogvejleder: Peter fra Rytterparken. 

- Ledelsen i dagtilbuddet deltager i perioden september 2016 – juni 2017 i en 

ledelsesuddannelse, LOKE. (Ledelse Organisation Kommunikation og Effekt) 

- Der har været fremme i pressen, at grundet babyboom i Århus i sommers er behov for 

at genåbne institutioner. Vores dagtilbud rekruttere flere dagplejere fra januar 2017.  

- Økonomien ser god ud i dagtilbuddet. Vi kommer ud af 2016 med et lille overskud. 

Dette skyldes, at kolonihaven ikke er blevet bygget. 

- Der er nogle få fra bestyrelsen (Mette, Birgitte og Heidi), der mangler at skrive en kort 

beskrivelse om sig selv. Dette skal gerne gøres. Denne skal sendes til Anne. 



- Det er svært at få forældre til at skrive på intra, når deres børn holder (jule)ferie. 

Forældrerødderne skal tage dette emne op på et kommende møde. 

 

Orientering fra Kolonihaveudvalget 

- Der har ikke været afholdt møde i udvalget endnu. Der aftales møde den 17.01.17 kl. 

16:30. 

 

Afstemning om kostordning – orientering og konkret plan 

- Valg til kostordning udleveres i papirform. 

- Eksempel fra Kornbakken udleveres. 

- Bestyrelsen anbefaler eksisterende kostordning. 

 

Evaluering af forældreforedrag med Pia Thomsen 

- Overordnet har der været positiv feedback af oplæget fra Pia Thomsen. Nogle forældre 

oplevede, at der var for stor fokus på faglighed i den førte del af foredraget. De fandt, 

at anden del af foredraget var bedst. Her var der større fokus på egentlige 

sprogteknikker, der anvendes i dagtilbuddet. 

- Der ønskes en kort rapport fra de enkelte forældreråd, hvad disse synes om foredraget 

til næste bestyrelsesmøde. 

 

Dialogmøde med rådmanden – hvad blev diskuteret? - Den nye børn- og ungepolitik: 

Hvordan får vi den ”ud at leve” i hverdagen? 

- Ella orienterer om rådmandsmødet. Hun konkretiserer emner fra mødet:  

- Forventningsafstemme roller / arbejde mellem forældre og pædagoger og institution. 

Skabe en ny kultur, hvor der er mere fokus på forældreinddragelse. Skabe 

ejerskabsfornemmelse i institutionen.  

- Diskussion af begrebet samskabelse som kulturændring i de enkelte forældreråd. Hvad 

kan det enkelte forældreråd byde ind med? 

-  

Hvad kunne vi selv tænke os at sætte på dagsordenen i det kommende år? 

- videre diskussion af begrebet samskabelse. 

- revidering af deltidsregler. 

 

LUP (Lokal UdviklingsPlan) orientering om indhold og proces 

- Beskrive vores lokale indsatsområder. Afleveres 01.01.17. 

- Fokuspunkter er: sprog, sygefravær og forældresamskabelse. 

 



Evt. - Punkter til dagsorden for næste møde 

- Retningslinier for deltidsplads. 

- Tilbagemeldinger fra de forskellige forældreråd om foredrag med Pia Thomsen. 

- Tilbagemelding / status på begrebet samskabelse 

 

Benedicte Vestbo 

15.12.16 


