
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 26. oktober 2017  
 
1. Velkomst og valg af referent 
Der var afbud fra: Beth, Aske og Malene fra Rytterparken, Fie fra Kornbakken og Anette fra Skovparken. 
Camilla Sonne (Århusbo) blev valgt til referent. 
 
2. Præsentation af de enkelte medlemmer 
De fremmødte præsenterede sig. 
 
3. Orientering om arbejdet i bestyrelsen 
Dagtilbudslederen orienterer om bestyrelsesarbejdet. 
 
4. Valg af formand 
Camilla Sonne blev valg til formand. 
 
5. Valg af næstformand 
Heidi McGhee blev valgt til næstformand. 
 
6. Evt. nedsættelse af udvalg, fx byggeudvalg 
Der blev ikke nedsat udvalg. Aftalt, at byggeudvalg nedsættes, når det bliver aktuelt. 
 
7. Fotografering og beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer til hjemmeside 
Aftalt, at hvert bestyrelsesmedlem sender en beskrivelse af sig selv til kommunikationsansvarlig Jonas på 
mail joaam@aarhus.dk 
 
 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 26. oktober 2017 
 
1. Fast referent eller referencerækkefølge 
Repræsentanten fra den institution, hvor mødet holdes (værtsstedet), skriver referatet. Anne laver en liste 
over, hvem der skal skrive referat til de forskellige møder. 
 
2. Godkendelse af forretningsorden 
Det blev aftalt, at mødetidspunktet som udgangspunkt bliver fra 19.00-21.00 i stedet for til 21.30. Hvis der 
er behov for, at mødet skal vare til kl. 21.30 er der mulighed for det. Der var enighed om at holde en god 
mødedisciplin i forhold til længden af indlæg og orienteringer. 
 
Aftalt, at teksten "De pædagogiske ledere indgår enkeltvis på skift i bestyrelsen, dog uden stemmeret" 
udgår af forretningsordenen. 
 
Aftalt, at formanden underskriver forretningsordenen efter tilrettelse. 
 
3. Dialogmøde med rådmanden 
Anne udsender invitation til dialogmøde med rådmanden og hele børne- og ungeudvalget 8. november 
2017. Marianne og Camilla deltager sammen med Anne. 
 
4. Introduktion til kvalitetsrapport 
Anne orienterede om formålet med rapporten, som er en del af kommunens tilsyn med 
dagsinstitutionerne. Tal fra forældretilfredshedsundersøgelsen og undersøgelsen af personalets sociale 
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kapital indgår blandt andet i kvalitetsrapporten. Bestyrelsen skal lave en udtalelse/indberetning til 
rapporten. Aftalt, at Anne sender resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen for hele dagtilbuddet ud 
til bestyrelsen. Rapporten afsluttes med en kvalitetssamtale 3. januar 2017, kl. 9-11. Lederteamet, 
områdelederen og formanden for bestyrelsen/eller et bestyrelsesmedlem deltager. 
 
5. Hvad kunne vi selv tænke os at sætte på dagsordenen i det kommende år?  
Udsat til næste møde. 
 
6. Orientering fra Dagtilbuddet - herunder byggeudvalg 
Birgit den pædagogiske leder i Århusbo stopper 31. oktober 2017, og den nye pædagogiske leder Sofie 
starter 1. november 2017.  
Tina er ansat 16. oktober som leder i Skovparken. 
 
 
Referent: Camilla Sonne 


