
Bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Skovvangen 
 
 

 
Onsdag den 25. januar 2017, kl. 19 – 21.30 
Børnehaven Skovparken, Skovvangsvej 199 
Tilstede: Alle, undtagen Katrine 
 
 

1. Valg af referent og evt. kommentarer til sidste referat 
Ingen kommentarer til sidste referat. 
Nadia er referent. Fremadrettet tilfalder jobbet som referent en repræsentant fra den 
institution, hvor bestyrelsesmødet afholdes. 
 
 

2. Tilbagemelding fra forældrerådene om foredrag med Pia Thomsen 
Der er blandede tilbagemeldinger i forbindelse med foredraget med Pia Thomsen den 31. 
oktober 2016, hvor nogen har oplevet foredraget som værende lidt for ”fagligt” og med for 
få eksempler fra dagligdagen. Men generelt er der overvejende positive tilkendegivelser fra 
både forældre og personale. Slides fra foredraget vil blive eftersendt. 
 
Ideer modtages gerne til et nyt foredrag, - evt. om emnet samskabelse. 
 

 
3. Tilbagemelding /status på begrebet samskabelse 

Der er en længere snak om emnet, hvor de enkelte institutioner refererer fra møderne i 
forældrerådene. Generelt drøftes emnet meget blandt personalet i de enkelte 
institutioner, men udfordringen er indledningsvis en definition af samskabelsesbegrebet og 
dernæst forventningsafstemning i forhold til forældresamarbejdet. Hvordan opnås en 
ligeværdig dialog omkring barnet med forældrene samt en dialog omkring ressourcer? 
Eksempelvis forsøger Skovparken at sende et spørgeskema rundt til forældrene omkring 
forældrenes oplevelse af dialogen med pædagogerne om blandt andet barnets sproglige 
udvikling og trivsel. I Aarhusbo forsøger man sig med træffetider hos pædagogerne, hvor 
forældre vil kunne booke en tid til en snak. Ligeledes forsøger man sig med en 
ressourcebank. 
Kornbakken er ved at lave en ”forældreguide” med svar på de typiske ”forældre-
spørgsmål”, ligesom man har afholdt et kulturprojekt, hvor man afholdt fællesspisning med 
forældrene, hvor de med udenlandsk baggrund medbragte egne lokale retter.   
 
De respektive afdelinger vil på de næste bestyrelsesmøder melde tilbage med evalueringer 
af de ”lokale” tiltag. 
 
Anne vil indsamle ideerne i en ”idémappe” til bestyrelsen. 
 
 



4. Retningslinjer for brug af deltidsplads i dagtilbuddet. 
Anne redegør for kommende besparelser, der rammer brugere af deltidspladsordningen, 
som dermed vil blive mindre fleksibel. Overholdes de 30 timer ikke, skal forældre være 
forberedt på en reaktion fra den relevante pædagogiske leder, efterfølgende om 
nødvendigt en hilsen fra dagtilbudslederen. 
 
 

5. Hvad kunne vi selv tænke os at sætte på dagsordenen i det kommende år.  
- Samskabelse, - der arbejdes videre med begrebet. Hvad virker i de enkelte 

institutioner.  
- Respekt for grænser. 
- Tilfredshedsundersøgelse i marts 

 
Bestyrelsen tager løbende nye emner op. 
 
 

6. Punkter eller gode ideer fra forældrerådene 
- Kulturprojekt (Kornbakken) 
- Ressourcebank 
- Egnsretter til sommerfest/kulturtema 
- facebookgruppe 
 
 

7. Orientering fra dagtilbuddet. 
- Der er opslag på vej i afdelingerne med billede og kort præsentation af bestyrelsen. 

Billede med tekst kan allerede ses på intra. 
- Der har været afholdt møde i ”Kolonihave-udvalgt” med Anne, Ditte, Karina og Nadia. 

Nye tegninger er under udarbejdelse og Anne tager kontakt til de relevante 
håndværkere for et nyt tilbud. 

- 2016-regnskabet er afsluttet med et underskud på 311.000 kr. 
- Vuggestuen Aarhusbo skal have nye leder, da pædagogisk leder Birgit Klitgaard 

Pedersen stopper til sommer.  
- Renovering er på vej af Rytterparken, ligesom både Rytterparken og Kornbakkens 

legepladser skal renoveres. 
 
 

8. Evt. – herunder punkter til næste møde 
 

 
 
Således opfattet 
Nadia Bawalsa 

 
 


