
Referat fra bestyrelsesmødet d. 22/5 2017 
 
Tilstede: Beth, Birgit, Ella, Ditte, Signe, Malene, Anne, Birgitte, Nadja, Anette 
Afbud: Benedicte, Karina, Katrine, Julie B., Julie K. 
 
Referent: Anette 
 

1. Valg af referent og evt. kommentarer til sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet d. 11/5 er godkendt. 
 

2. Resultat af forældretilfredshedsundersøgelsen. 
 
Anne fortæller at forældretilfredsheden i dagtilbuddet er fin. Der har været en høj 
svarprocent på 84% denne gang. 
 
Rytterparken: Generelt små udsving ift. til sidste forældretilfredshedsundersøgelse. 
Men de er gået 0,7% frem ift. tid til det enkelte barn. Igen i år scorede Rytterparken 
lav på legepladsen, men der er heller ikke gjort noget ved denne siden sidste 
undersøgelse. Rytterparken har siden sidste undersøgelse lavet en stor indsats ift. 
forældresamarbejdet, dog uden det store udslag i 
forældretilfredshedsundersøgelsen. 
 
Århusbo: 0,1- 0,2 % udsving ift. sidste undersøgelse. Forældrene fremhævede, at 
det er let at komme i kontakt med personalet. De har fået rigtig mange personlige 
kommentarer denne gang. Besvarelserne ligger lidt over Aarhus Kommunes 
gennemsnit generelt, og Århusbo havde den højeste svarprocent i dagtilbuddet.  
 
Dagplejen: Dagplejen ligger også godt i forældretilfredshedsundersøgelsen. Scorer 
højest på at sikre barnet en god start. Scorede 4,3 på åbningstider og lavere på 
digital kommunikation. Generelt ligger resultatet fra 
forældretilfredshedsundersøgelsen i dagplejen højere end gennemsnittet i Aarhus 
Kommune. Dagplejen har fået gode kommentarer fra forældrene. 
 
Skovparken og Kornbakken har endnu ikke nået at gennemgå 
forældretilfredshedsundersøgelsen. 
 
Anne fortæller, at der er mange positive kommentarer især ift. vuggestuerne. 
Kommentarerne går særligt på personalet og kosten. I 
forældretilfredshedsundersøgelsen er ris anonymiseret, sådan at der f.eks. ikke 
optræder kritik minded på en specifik medarbejder. Ros er til gengæld ikke 
anonymiseret på tilsvarende måde. Selve besvarelserne er selvfølgelig 



anonymiseret, sådan at det ikke er muligt at se hvilke forældre, der har svaret hvad. 
Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemgås i alle afdelingerne. Derfra ses på 
hvilke indsatser, der skal iværksættes. Der ses også på om det er noget der 
arbejdes med i forvejen, f.eks. ift. LUP. 
Rytterparken fortæller at de f.eks. har arbejdet meget med natur (læreplanstema), 
dog uden at det kommer til udtryk i forældretilfredshedsundersøgelsen, hvilket 
undrer personalet. Måske er dette noget, der med fordel kan tages op på et 
forældrerådsmøde. 
  
     
 

3. Orientering om byggeteknisk fællesskab. 
 
Bestyrelsen præsenteres for dagtilbuddets kommentarer til Aarhus Kommune ang. 
Modellen for byggetekniske fællesskaber. Kommentarerne er indsendt d. 21/5 og 
skal nu behandles i ”områdechefsgruppen”. Endelig beslutning skal falde inden 
sommerferien. 
Bestyrelsen roser ”skrivet” og har ingen yderlige kommentarer.  
 

4. Orientering om pladssituationen i vores område. Konsekvens heraf er, at den 
nye afdeling på Kornbakke Alle’ 56 kommer til at åbne som satellitinstitution 
på Skodshøjen allerede i august i år! 
 
Fra august mangler der 110 pladser i område Randersvej og ud af dem 45 pladser i 
Trøjborg- og Skovvangens Dagtilbud. Den nye vuggestue på Kornbakke Allé er 
først færdigbygget 1. april 2018. Derfor skal institutionen starte 16. august som 
satellitinstitution, med 24 børn, ved Skodshøjen i en tom institution. Der skal 
indkøbes alt fra bunden af inventar, legetøj og ansættes personale m.v.  
Anne håber på, at det vil lykkes at skubbe åbningen til 1. september. Planen er, at 
der indskrives 6 ekstra børn i Kornbakken og Århusbo for en periode. Muligvis vil 
noget af det nuværende vuggestuepersonale frivilligt blive flyttet ned i 
satellitinstitutionen en overgang. Da der ikke kan nå at blive ansat en ny 
pædagogisk leder, bliver det sådan, at en af de nuværende ledere skal 
udstationeres, indtil den nye leder er ansat. Alle afdelinger i dagtilbuddet kommer til 
at bidrage til den nye institution på den ene eller anden måde. 
 

5. Nyt fra kolonihaveudvalget? 
 
Byggeriet går planmæssigt og er ved at være nået lagt. Planen er, at huset står  
færdigt inden 16. juni. Der er ved at blive fastsat et kolonihaveudvalg beståede af 
en pædagogisk leder og en medarbejder fra hver afdeling. Lige nu har Helene 
(Århusbo), Birgitte (Skovparken), Helle Christensen (Dagplejen) meldt sig på 



banen. Udvalget skal sætte rammerne for, hvordan kolonihaven skal bruges, hvad 
der skal indkøbes mm. 
 

6. Beslutning om forældreforedrag. 
 
Efter drøftelse besluttes det, at vi vil booke Karin Torp som foredragsholder til 
forældreforedraget i efteråret. Begrundelserne er bl.a., at det vil være fin som en 
forlængelse af, at hun har holdt oplæg for personalet i foråret, med gode pointer og 
stor underholdningsværdi. Forældreforedraget vil ligge sidst i oktober/ først i 
november.  
 

7. Punkter eller gode ideer fra forældrerådene 
 
Århusbo er ved at finde ud af, hvordan ressourcebanken skal bruges. Der er planer 
om en kulturfest, hvor nogle af ressourcerne vil blive anvendt. Som det er nu, får 
forældrene en seddel ved indkøringen, hvor de kan skrive hvilke ting de er gode til. 
Det kan f.eks. være at kunne spille guitar, fløjte, være god til arabisk, engelsk, lave 
sundt slik mv. 
 
I Rytterparken har forældrene arrangeret picnic i weekenden uden for børnehaven. 
Børnene har fået en seddel med hjem i garderoben. De har mødtes kl 11 på 
Reginehøjs legeplads, og så har de hver især medbragt egen frokost. Sidst havde 
der været ca. 15 forældre med børn. 
 
I Kornbakken kører Facebook gruppen fortsat og så er de inspireret af tanken om 
en ressourcebank. 

 
8. Orientering fra dagtilbuddet. 

 
D. 15. juni er der Skovvangsfestival for dagtilbuddet. Årets tema er fødselsdag, fordi 
Skovvangens Dagtilbud har 10 års jubilæum i år. 
 
Der har netop været afholdt 3 fælles dage for de kommende skolebørn. Første dag 
startede de med at mødes på Steen Bildes torvs grønne plads. Institutionerne 
havde hver en bod med f.eks. støvlekast, finde noget i sandkassen mv. Anden dag 
mødtes de på Ferdinans plads i Riisskov. Børnene deles i hold efter, hvilken skole 
de skal gå på. Her igennem lærer børnene hinanden at kende på kryds og tværs. 
Sidste dag var de ved Engsøen. Pædagogerne kunne se, hvordan børnene leger 
med nye og gamle venner. 
 



Ang. sommerferie og ferie i det hele taget. Der er meget snak i afdelingerne ift., 
hvordan vi får forældrene til at melde børnene fri ved ferie og lukkedage. Vi vil som 
bestyrelse opfordre til, at forældre får meldt ferie ud i tide. 
 

9. Evt. – herunder punkter til næste møde 
 
Næste møde er d. 15. august i Vuggestuen Kornbakken. 
 
Punkter til næste gang:  
-Drøftelse af evt. ferieudvalg, der kan komme med gode idéer til, hvordan 
forældrene kan få meldt ferie i tide mv. 
-Planlægning af det årlige fælles forældrerådsmøde. 

 
 
 


