
Referat fra bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Skovvangen 

Onsdag d. 29. november 2017 kl. 19-21 

Mødet blev afholdt i Børnehaven Rytterparken. 

 

1. Valg af referent 
Aske fra Rytterparken er referent. 
Vi tog en kort navnerunde. 
Der var afbud fra Stine fra Skodshøjen, og nn fra dagplejen. 

2. Endelig godkendelse af forretningsorden 
Punktet var en fortsættelse fra sidste gang. Anne fremlagde ændringerne. Forretningsordenen blev 
godkendt. 

3. Billeder af de bestyrelsesrepræsentanter der mangler 
Anne tog billeder af de manglende. 
De der mangler, må gerne hurtigst muligt skrive en kort tekst om sig selv og sende til 
kommunikationsmedarbejder Jonas på joaam@aarhus.dk  

4. Referat fra dialogmødet med Rådmanden (og Børn & Unge udvalget) 
Grundlæggende et fint arrangement, men måske lidt vel tæt på kommunalvalget. En del af 
politikernes svar bar lidt præg af dette. Dialogmødet var meget velbesøgt og det kom 
tilsyneladende lidt bag på arrangørerne og det var lidt svært at få ørenlyd nogle steder (det var 
arrangeret som ”cafemøder” med mindre grupper). Arrangementet var lidt rodet med nogle 
fremsendte spørgsmål, som tilsyneladende ikke rigtigt blev besvaret. 
Det var samlet både hyggeligt og spændende. 

5. Gennemgang af udkastet til kvalitetsrapport 
Det er nu den rigtige rapport, som Anne har sendt til bestyrelsen. 
Efter lidt opklarende spørgsmål, gik bestyrelsen gennem rapporten via nedslag fra medlemmerne 
og Anne. 

6. Nedsættelse af udvalg til formulering af bestyrelsens kommentar til kvalitetsrapporten – stikord til 
udvalget 
Bestyrelsens kommentar skal være færdig inden for en uge. Formanden skriver et forslag til en 
formulering, som sendes rundet blandt medlemmerne til kommentering og yderligere forslag. 

7. Kort orientering om dagtilbuddets læreplan 
Anne orienterede kort om læreplanen. På de kommende møder taler vi lidt mere om læreplanen 
ud fra eksempler fra institutionerne. 

8. Hvad kunne vi selv tænke os at sætte på dagsorden i det kommende år? 
Forslag om at punktet sættes øverst på dagsorden næste gang. 

9. Evt. 
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