
Bestyrelsesmøde Dagtilbuddet Skovvangen. 
Mødet afholdes den 4. januar kl. 19.00 til 21.00 i Vuggestuen Århusbo. H.P. Christensensgade 3 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 
Helena fra Århusbo er referent 
Afbud fra Camilla (Århusbo), Nadja (skovparken), Marlene (Rytterparken). 
  

2. Kommentar/opfølgning fra sidste referat. 
Heidi er nn i afbud.  
Telefon- og mailliste på bestyrelsen bliver fremsendt til medlemmerne af Anne.  
Stine skal på Annes mailliste. 
 

3. Hvad kunne vi selv tænke os at sætte på dagsordenen. Konstruktion af årshjul. 
Faste forslag fra mødeoversigten er ting der SKAL gennemgås i bestyrelsen 
Fra sidst: Løbende gennemgang af læreplanstemaer ved personalerepræsentanterne.  
 
Forslag og hvornår de kommer på dagordnen: 

Senere i aften: Facebookerfaringer. 
 
Februar: Sygefravær, personale, trivsel, hygiejne 
 
April: Opbakning til forældrearrangementer/samskabelse (frivillighed) 

Herunder hvordan bliver det etnisk repræsentabelt for forældregruppen 

Juni: Nye læreplanstemaer 
 
Løbende: Frivillighed, Århus frivillighovedstad i 2018, kan/skal det kunne ses i dagtilbuddet.  
 
August: Det fælles forældreforedrag, opbakning og indhold af arrangementer 

Springes over i år da det ikke nødvendigvis er et årligt programpunkt, og der er ikke er nogen 
oplagt person til foredrag.  

Flyttes til at ligge i foråret 2019 så bestyrelsen kan følge projektet til dørs. Dermed bliver det et 
af de første programpunkter for bestyrelsen efter nedsættelsen af bestyrelsen i efteråret. 
Arrangementet kunne også være noget andet end et foredrag, muligvis et fælles arrangement 
for børn og voksne for at højne deltagelsen. 

 
 

 

 



 
 

4. Referat af kvalitetsrapporten. Hvad blev vi klogere på. Fører det til nye handlinger – evt. hvilke. 
Lisa om at være med:  
Gennemgang af rapporten foregik dialogisk med plads til perspektiver fra de deltagende. 
Spændende og god synergi. Rapportens begrænsninger blev italesat. Lisa bidrog med et 
forældreperspektiv på anvendeligheden.  
Anne:  
Skoledistriktet udgøres af Trøjborg dagtilbud, skovvangsskolen og dagtilbuddet skovvangen, derfor 
deltager alle tre ledere i alle tre kvalitetsrapportsamtaler. For læsevenligheden af referatet for 
kvalitetssamtalen kunne der skrives tilhørsforhold på deltagerlisten.  
Vi er et underligt sammensat dagtilbud, der også giver udslag i udsving i kvalitetsrapporten. Det var 
der lydhørhed overfor til samtalen.  
Anne er generelt stolt af rapporten og syntes det var en god dialog til kvalitetssamtalen.  
Muligvis aftale i dagtilbuddet om at lave sussamtaler på et fælles tidspunkt for at give bedre 
sammenhæng i tallene.  
 

5. Eksempler fra læreplanen.  Jeg mener det blev besluttet, at Fie skulle fortælle om et 
læreplanstema? 
Fie:  ud fra en SMTTE-model (planlægning af aktivitet) Kulturelle udtryksformer og værdier 
11 ugers forløb, forskellige nationaliteter fordelt på ugerne repræsenterede 
børnesammensætningen, inddragelse af forældrene.  
Mål: lære om kultur, men også opbygge relationer mellem forældre, børn og personale, 
involvering. Stor succes! 
 
Skovparken fortæller om sprog næste gang.  
 

6. Præsentation af byggeri på Bryggervej 
Ikke noget nyt, der må afsløres endnu. Tegningerne ligger dog klar, mangler blot de sidste 
godkendelser.  
 

7. Nyt fra Dagtilbuddet 
Intet nyt under solen.  Regnskabet rundes af, fornuftigt.  
 

8. Punkter til næste møde 
Sygefravær, personalets trivsel. Annette fortæller om sprog.  
 

9. Evt. 
Facebook: Forældregruppe, lostandfound, aktiviteter. Kun forældre, forældrerådet administrer. 
Minus personale. Forældrerådet er ambassadører og garanter for god tone og god omgang. Hjælp 
til advisering om arrangementer, ferietilmelding osv. Pædagogisk leder bruger forælderrådet.  
 
ÅFO  
Deltagelse i forældremøde må selv organiseres ude i afdelingerne.  
Dato: 4. januar 2018 


