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Bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Skovvangen i Børnehaven Rytterparken 
 
Til stede: Anne, Birgit, Nadia, Katrine, Malene, Anette, Karina, Ella. 
Afbud: Benedicte, Julie B, Julie K, Ditte, Beth 
 
1. Valg af referent og evt. kommentarer til sidste referat 
Referent: Ella 
Kommentarer til referat:  

- Der var tvivl om, hvordan idemappen skulle føres ud i livet (hvem fik ansvaret for hvad). 
Anne står for at samle ideer, som sendes til hende løbende. Bestyrelsesmedlemmerne tager 
ideerne med tilbage til forældrerådene. Opsamlingspunkt løbende til bestyrelsesmøder: 
Hvordan går det med samskabelse.  

- Opslag: Afdelingerne har ikke fået/sat opslaget op. Det rettes til og sendes ud (igen). 
- 2016-regnskabet: Det afsluttes ikke med et underskud på 311.000, men derimod et under-

skud på 24.530. 
 

2. Forældretilfredshedsundersøgelsen. Orientering og: hvordan får vi høj stemmeprocent? 
Status på forældretilfredshedsundersøgelse dd: 
Kornbakken: 71,6%, Rytterparken: 70,7%, Skovparken: 57%, Århusbo: 38%, Dagplejen: ? 
Klistermærker sættes på børnene for at minde forældrene om at svare i flere institutioner. Rytter-
parken kører en konkurrence mellem stuerne (bolde i kasser, som børnene kan putte i, når foræl-
drene har svaret) og ”præmier” til børnene (nyt legetøj som alligevel skulle indkøbes) ved forskel-
lige procenter. Malene gjorde opmærksom på, at det er vigtigt for personalet, at undersøgelsen bli-
ver udfyldt. Dagplejen har også konkurrence mellem legestuegrupperne, og det fungerer godt. Der 
er sat en afkrydsningsseddel op, som motiverer til at få folk til at svare. Kornbakkens forældrerød-
der har aftalt ’planlagte angreb’ på andre forældre og afkrydsningssedler. Desuden arrangeres to 
cafeer, hvor forældrerådet hjælper andre med at udfylde (apropos samskabelse). Tiltagene blandt 
personalet i institutionerne er med til at skabe en positiv stemning omkring arbejdet for at få for-
ældrene til at svare. De institutioner, hvor procenten stadig er lav, vil tage ideerne fra andre insti-
tutioner med tilbage. Den første deadline ligger d. 24. marts. 
 
3. Tilbagemelding /status på begrebet samskabelse 
a. Videre diskussioner fra forældreråd og institutioner 
Skovparken: I Skovparken har de ved hjælp af et spørgeskema til forældrene fået en god viden ift. 
hvordan forældrene føler sig hhv. orienterede om og inddraget i arbejdet med deres barns gene-
relle udvikling samt sproglige udvikling. Denne viden vil indgå i det fortsatte arbejde. 
Efter påske søsætter Skovparken arbejdet med ”Fri for mobberi”-konceptet, hvor de i samarbejde 
med forældrene har fokus på venskab og fællesskab. 
Kornbakken: Ved sidste forældrerådsmøde blev samskabelse ikke diskuteret ud over, at man snak-
kede om andre institutioners initiativer, især Århusbos træffetider. 
Dagplejen: Snakker samskabelse i forbindelse med sprog. Forældrerådet arbejder på at lave en 
bogudlåningsordning og der arbejdes desuden på at inddrage forældrene i arbejdet med Sprogka-
lenderen (hver uge vendes et blad, hvor der er et tema, som man kan tale om). 
Rytterparken: Samskabelse blev diskuteret i forbindelse med LUP’en. Malene nævnte, at det ville 
være spændende at lave en undersøgelse specifikt for Rytterparken for at se, om det faktisk går så 
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godt med forældresamarbejdet, som personalet oplever (lidt ligesom man har gjort i Skovparken). 
 
b. Input fra fællesmøde for personale i dagtilbuddet 
Karin Torp holdt et arrangement for personalet i dagtilbuddet (91 personer) om samskabelse med 
forældre. Et inspirerende og humoristisk menneske. Karin fokuserede på, hvordan kommunikatio-
nen fungerer i forhold til, hvilken situation forældrene befinder sig i, når pædagogerne vil i dialog 
med dem. Hvad er det, forældrene har på spil, når de henvender sig om barnet – og hvor er perso-
nalet henne, når de svarer. Forskellen mellem samarbejde og samskabelse blev italesat som netop 
den dobbelte kontekst: Både personalets ’verden’ og forældrenes ’verden’. De to verdener skal 
mødes uden at forældrene oplever, at personalet stiller ’kontrolspørgsmål’. Det er en fordel at 
bruge de gode historier om små og store hændelser i barnets hverdag i institutionen til at åbne dia-
logen op. Passer sammen med det, personalet lærte i kompetenceudviklingsforløbet med erhvervs-
psykolog Henriette Madsen. 
 
c. Idébank i bestyrelsesregi 
Århusbo: Der er super meget gang i Århusbos forældreråd i forhold til samskabelse. De har gang i 
en masse initiativer. Birgit viser et opslag, som forældrene har lavet om en ressourcebank til at 
hænge op i institutionen. Alle forældre får en seddel, hvor de skriver navn og stue på, som puttes i 
en kasse. Forældrene tager rigtig meget ansvar, og de tager også ansvar på områder, hvor det tidli-
gere var Birgit, der var primus motor, fx forældrearbejdsdag. De tager initiativ og de fører initiati-
verne igennem. Birgit henter børneintraappen sammen med forældrene til opstartssamtalen. Det 
gør Rytterparken også 
Kornbakken: Forældrene har en facebookside. På denne side har en forælder lavet en vejledning 
med fotos til, hvordan man melder ferie ind på intra. Forældrerådet er aktive på denne side. 
Dagplejen: En forælder fortalte om, hvordan de havde haft tema om kroppen, hvor de havde sat 
små rim op, så børnene kunne lære ordene for organer og andre kropsdele.  
 
4. Nyt fra kolonihaveudvalget 

Vi får fældet træer og revet skuret ned inden påske, så der bliver plads til at bygge noget nyt. Der 
er indhentet tilbud fra 2 tømre og der er lavet aftale med dem der gav det bedste tilbud! Tømrerne 
har lovet, at det bliver bygget i løbet af foråret. Det nye hus bliver 20 km2. Der bliver ingen vand-
hane, da det er for dyrt at få etableret en afløbstank. Inden for 3-4 år skal der sandsynligvis kloa-
keres i kolonihaveforeningen, derfor skal vi ikke bruge penge på at anlægge en tank.  
 
5. Udvidelse af dagtilbuddet på Kornbakke Alle’ 56 samt ved byggeriet på ”Bryggervej” 

Der skal oprettes en ny vuggestue med plads til 36 vuggestuebørn i de gamle SFO-lokaler ved si-
den af Kornbakken. Der er født 500 ekstra børn i Aarhus Kommune i 2016. Derfor må der ikke 
nedlægges pladser – kun udvides. Planerne om at flytte Skovparken til Kornbakken er dermed 
indstillet indtil videre. Det nye hus ved Kornbakken bliver indrettet, så det kan blive en integreret 
institution, for vuggestuemanglen bliver i løbet af få år til børnehavemangel. Den nye institution 
skal være klar 1. februar 2018. Der er nedsat en styregruppe, og Anne har peget på Annika, Pia og 
Lars hertil. Der udarbejdes planer i højt tempo nu. I den gamle SFO skal der være plads til 36 nye 
vuggestuebørn – eller 40/12, hvis den ender som integreret.  
Den nye institution skal have mad fra Kornbakkens køkken, som bliver nyindrettet til større pro-
duktion. Kornbakken får renoveret deres legeplads (skuret flyttes over på den nye institutions le-
geplads), og der bliver gennemgang mellem de to institutioners legepladser. I kælderen indrettes 
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et motorikrum. Der indrettes desuden et værksted. Disse to rum tilhører hele dagtilbuddet, så an-
dre afdelinger og dagplejen kan booke sig ind. 
På Bryggervej (over for Vericenteret) skal der om to år (i maj) stå to nye institutioner med fire 
grupper i hver, fordelt efter behov på vuggestuepladser og børnehavepladser. 

Der bliver kigget på renovering af bl.a. Rytterparkens toiletter. Rytterparken er i gang med 
at udarbejde en plan for renovering af legepladsen.  

Der blev spurgt til renovation af legestuernes legeplads. Det er der ikke nogle umiddelbare 
planer for. 
 
a. Herunder plan for forældreinvolvering 
Styregruppen vil gerne have forældre til at deltage i møderne, men da de ligger i dagtimerne, er 
dette svært. Anne foreslår at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde for forældrene inden d. 17. 
maj, fordi der vil være mulighed for at kommentere på planerne for byggeriet på Bryggervej.  
 
6. Forældreforedrag 

Forslag: 
- Karin Torp er en oplagt mulighed, hun holder tit oplæg for forældre. Hun har et foredrag, der 
hedder ’Skønt at være forældre og vide at barnet ligner mig’.  Hun vil samtænke det, med det op-
læg personalet har fået. 
- Forslag fra Kornbakken: Foredrag om børns seksualitet evt. ved psykolog og sexolog Maria 
Stoppe. 
 
7. Punkter eller gode ideer fra forældrerådene 

… 

 

8. Orientering fra dagtilbuddet 
Birgit stopper som pædagogisk leder i Århusbo. Hun er blevet tilbudt en stilling som Marte Meo-
konsulent i dagtilbuddet i et år. Det passer godt ind i samskabelsestiltaget. 
Dagtilbuddet tvinges til at bruge penge på at indgå i et byggeteknisk fællesskab med skolerne fra 
januar 2018. Dagtilbuddet skal betale 50,000 per afdeling (dvs. 250,000) til skolen, så får hver af-
deling 4 timers pedeltimer om ugen. Så mange timer bruger institutionerne slet ikke. Der er i øje-
blikket en kommenteringsface, hvor dagtilbud og bestyrelser har mulighed for at kommentere den 
foreslåede model. Det tages der endelig stilling til på det ekstra møde der bliver i maj. 
9. Evt. – herunder punkter til næste møde 
Der er rigtig mange forældre, der har bedt om pasning i påsken, så personalets ferie er blevet ind-
draget. Personalet håber, at denne melding bunder i et reelt behov, så der ikke inddrages ferie, 
som personalet ellers ville kunne holde med deres familier.  
 


