
Referat fra bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Skovvangen 15.08.17 

Afbud: Bibber. 

Uden for dagsorden: Hvem genopstiller til næste års bestyrelse? 

Julie, Kathrine, Anette, Benedicte, Carina, Birgitte og Ditte kan desværre ikke stille op igen. 

Signe, Malene, Ella og Beth bliver i bestyrelsen.  

Punkt 1: Godkendelse af referat fra seneste møde.  

Godkendt uden indvendinger. 

Punkt 2: Gode ideer til at få forældre til at melde ferie i god tid. 

Forslag: 

• Forældreråd ved døren som med Forældretilfredshedsundersøgelsen (umiddelbart tænker vi ikke dette 
er løsningen).  

• Skemaer på døren til stuerne (enten med oversigt over hvornår de forskellige har ferie eller med ”har 
du taget stilling til hvornår dit barn holder ferie?”). God opbakning til dette forslag. 

• Opringning fra leder dagen efter seneste frist for indmelding. God opbakning til dette forslag. 
• Mentoropgave at følge op i dagene op til deadline (dog ikke på ”politi”måden). God ide i de 

institutioner der har mentorordning. Dette drøftes på de individuelle forældrerådsmøder.  

 

OBS: Forslag bedes drøftes på næste forældrerådsmøder i hver institution, hvorefter forslag sendes til 
Anne, som kan tilføje dette som punkt til næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 3: Planlægning af fælles forældrerådsmøde med valg til bestyrelsen. 

Mødet forventes afholdt i uge 41.  

Forslag til aftenen: 

• En tur i kolonihaven 
• Rundvisning i Kornbakken + nye lokaler  
• Quiz  
• Info om ændringer/byggeri i dagtilbuddet 
 
Punkt 4: Status på byggesager 
Kolonihaven 
Denne er færdig, der skal blot males en gang mere og græsset skal vokse op. 
Derudover er der nedsat et udvalg som står for at planlægge hvordan kolonihaven skal indrettes. Planen er 
at kolonihaven ikke blot skal være et udflugtssted, men også et naturudforskningssted hvor vi kan give 
børnene en ide om naturen på forskellige måder.  



Der bliver oprettet et bookingsystem så dem der ønsker at booke kolonihaven for en halv/hel dag har 
mulighed for dette. Der vil stadig være plads til de impulsive korte besøg til trods for bookingsystemet.  

Byggeri 

Køkkenet i Kornbakken er ombygget da det fremadrettet skal servicere båden Kornbakken og den nye 
vuggestue. Derfor er der også bygget i mellem de 2 institutioner, så der er direkte gennemgang fra 
Kornbakken til den nye institution. Døren hertil vil dog være lukket, så det stadig er 2 separate institutioner.  

Byggeriet til den nye institution er pt. i udbud. 

 

Bryggervej 

Arkitektfirmaer byder pt. ind på projektet og det forventes at blive færdigforhandlet inden jul.  

Punkt 5: Skrivelse fra forældrenævnet: Børn og Unges Grundlovsdag.  

Gennemgang af skrivelse. Dette er kun relevant for børnehaverne, dette tages derfor i de individuelle 
forældreråd. Anne fremsender skriv til børnehavernes ledere. 

Punkt 6: Forældreforedrag med Karin Torp. 

Datoen er sat til 9/11. Alle forældreråd bør sikre at denne dato meldes ud til forældrene hurtigst muligt, 
enten via intra gennem den enkelte leder eller på anden måde.  

Anne sender et skriv vi kan bruge hvis ønsket.  

Emne for foredrag: Samskabelse.  

På næste bestyrelsesmøde drøftes det hvordan vi sikrer bedst mulig tilmelding til arrangementet. Derfor 
skal dette drøftes i de individuelle forældreråd inden næste bestyrelsesmøde. 

OBS: Husk at informer nye bestyrelsesmedlemmer om dette, så de medbringer konkrete forslag fra 
forældrerådsmøderne i de enkelte institutioner.  

Punkt 7: Ideudveksling institutionerne imellem. 

Kornbakken har fået lavet grafiske illustrationer om læreplanstemaer. Disse deles med resten af 
dagtilbuddet til inspiration. Cathrine sørger for at Annika deler disse. 

Ressourcebanken blev drøftet igen. Århusbo har god succes med denne og Kornbakken ønsker at opstarte 
egen ressourcebank. Kornbakken vil tage dette med på fælles forældremøde i september og kan dele 
erfaringer/nye ideer på næste bestyrelsesmøde. 

Skovparken har udfordringer med fremmøde ved forældremøderne, ideer til forbedring af dette blev derfor 
drøftet.  

 



Punkt 8: Orientering fra dagtilbuddet. 
Pædagogiske ledere 
Dorthe fra Rytterparken rykker i Skodshøjen. Lars fra Skovparken overtager Dorthes stilling i Rytterparken. 
Der søges derfor ny leder i Skovparken.  
Derudover søges der igen ny leder til Århusbo, da den tidligere kandidat sprang fra. Birgit fortsætter indtil 
en ny leder er ansat.  
 
Pædagoger/medhjælpere 
Der er ansat 2 nye pædagoger i dagtilbuddet. Mette (tidligere studerende i Århusbo) er ansat i Århusbo og 
Christina er ansat i Kornbakken.  
Derudover er der ansat 4 pædagoger til Skodshøjen, hvor der i øvrigt er indskrevet 8 børn ud af de 24 
pladser institutioner tilbyder. 

Derudover er der den naturlige årlige udskiftning af medhjælpere pt. Dog er det i et fornuftigt omfang og 
forløber uden udfordringer. 

Punkt 9: Evt. 

Ide til ny bestyrelse: Den eksisterende bestyrelse har været glad for fast at have ”Ideudveksling” på 
agendaen og foreslår at dette forbliver et fast punkt på agendaen. 

Derudover skal den nye bestyrelse som noget at det første planlægge forældreforedraget med Karin Torp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


