
Bestyrelsesmøde 20/2-18 

Afbud: 

Beth (personale), Signe (personale), Anette (personale), Heidi, Nadia og Helena 

1. Valg af referent: Line fra Skovparken 
2. Kommentar/opfølgning fra sidste referat 
3. Fokus på sygefravær: PERMA 

- Der er været afhold ½ tema dag for MED, TR og AMR 
- Tina fra dagtilbud Trøjborg har lavet Master om dette, og gav et oplæg og input til hvordan 

man kan arbejde med det.  
- Fokus på trivsel, frem for sygefravær 
- Efter endt projekt, er sygefravær reduceret 
- 5 elementer der skal være tilstede for at der er trivsel 

o Relationer: tillid til at tale med hinanden, både det der lykkedes og det der ikke gør 
o Positive emotioner: betydning hvilken stemning medarbejderne er i, og bevidsthed om 

hvordan med serverer den. 
o Engagement: vigtigt at det man beskæftiger sig med også giver mulighed for, at man 

kan være i flow. Engagement smitter, og desværre også det modsatte.  
o Præstation: viden om og indsigt til at løse sin opgave. Sætte ord på det. 
o Mening: ansvar for at give udtryk for hvis man har en følelse af at ens opgave ikke giver 

mening. Og så kan det komme i dialog 
- Tages op på MED-møde næste gang, og med stor sandsynlighed sættes det i gang. Og alle 

medarbejdere introduceres til PERMA-modellen.  
4. Respekt for grænser 

- Kornbakken: dialog om beskyttelse både af børn og personale. Italesætte hvad der er 
faresignaler og i lige så høj grad hvad der ikke er faresignaler. Så der kommer mindre umødig 
mistanke. Kornbakken arbejder med grøn, gul og rød ift seksuel adfærd. Grøn er helt normal 
adfærd og de bliver typisk læst op på forældrerådsmøderne. Et punkt i det nye materiale 
omkring kys, er ændret fra vi kysser ikke børne, til vi kysser ikke børne på munden.  

- Giver aller mest mening at de enkelte forældreråd har dialogen omkring materialet.  
- Dialog omkring formidling til forældre om normal seksuel adfærd. Et foredrag kunne f.eks. være 

et tilbud. Vil give god mening når en tredje part kan sige alle de ord, der kan være svære at sige 
og en man ikke har en anden relation til. Flere medlemmer undersøger mulige navne til næste 
gang. Alle forældreråd tager det op inden næste bestyrelsesmøde, hvad er deres holdning til 
dette.  

5. Eksempler fra læreplanen 
- Malene fra Rytterparken om SPROG:  

o Malene og Peter har ansvar for dette læreplanstema 
o Ide om at lave hele børnehaven om til at vinterlandskab, fra Jacob Martin Strids univers 
o Delt i i grupper både kognitiv og aldersmæssigt.  

 Mimbo jimbo laver kunst 
 Lille madsens hus  
 Rejsen til jorden 
 Benbrækkerbjerget 
 Den kæmpe store pærer 



o Bøgerne blev projekteret op på væggen og læst op fra lydfil, så alle kunne se og høre 
godt.  

o Dialog om hvordan skrift kan blive til fysisk kunst og hvordan andre kan lave kunst 
o Der blev lavet universer både inde og ude og nye ord der opstod bliver stadig brugt af 

børnene efter at temaugen/måneden er væk.  
o Så skønt at det lykkedes at det var børnenes ideer der blev udformet 

6. Præsentation af bryggervej 
- Der vises billeder 

7. Nyt fra dagtilbuddet 
- Der snakkes økonomi igen næste gang 
- Budget for 2018 kom først i januar 
- Rytterparken skal have lavet legeplads 
- Skovparken skal have lavet hegn 

8. Punkter til næste gang 
- Mere budget 
-  

9. Evt: 

Referent: Line, Skovparken 

Århus den 20. februar 2018 


