
Referat af konstituerende møde den 23. oktober 2018 
 
Dagsorden for det konstituerende møde (19.00 – 20.00) 
 

1. Velkomst og valg af referent 
2. Præsentation af de enkelte medlemmer 
3. Dagtilbudslederen orienterer om bestyrelsesarbejdet, herunder dagtilbudslederens arbejde i 

forhold til bestyrelsen. 
4. Valg af formand 
5. Valg af næstformand 
6. Evt. nedsættelse af udvalg. F.eks. byggeudvalg 
7. Fotografering af de enkelte medlemmer, efterfølgende hjemmeopgave til medlemmerne om at 

skrive lidt om sig selv til hjemmesiden 
 
 

Referat: 
 

1. Anne bød velkommen til den nye bestyrelse, hvor der både på personale- og forældresiden var 
mange nye medlemmer. 
Anne er referent på denne del af mødet. 
 

2. De enkelte medlemmer og suppleanter præsenterede sig så vi fik overblik over hvem der 
kommer fra hvilken afdeling og hvad den enkelte laver udover at være far/mor. 
 

3. Anne gav en kort orientering om bestyrelsesarbejdet og de opgaver der venter, især i forhold til 
den nye dagtilbudslov. Dagtilbudslederen er ikke medlem af bestyrelsen, men har er 
sekretærlignende funktion, som bl.a. indeholder at ”fodre ” bestyrelsen med relevante 
oplysninger. Det aftales mellem formand og dagtilbudsleder, hvem der har hvilken rolle på 
møderne. 

 
4. Camilla Sonne fra Rytterparken ønskede at indtage formandsposten. Hun blev enstemmigt valgt. 

Camilla var også formand sidste år, men er i mellemtiden blevet forældre i Rytterparken. Hun var 
tidligere forældre i Århusbo og skulle derfor genvælges. 

 
5. Katrine Holm Lindgaard fra Skovparken blev valgt som næstformand. 

 
6. Der blev ikke nedsat udvalg. Det blev besluttet at vi nedsætter udvalg efter de behov der opstår 

undervejs i bestyrelsesarbejdet. 
 

7. Alle fremmødte blev fotograferet og alle blev bedt om at skrive kort om sig selv. Beskrivelsen 
skal sendes til vores kommunikationsmedarbejder Jonas Aakjær Møller på: joaam@aarhus.dk . 
Jer der ikke var tilstede til mødet må meget gerne vedhæfte et billede eller få den pædagogiske 
leder til at tage et billede af jer. Billedet sendes også til Jonas. Husk at gør opmærksom på, hvem 
der er på billedet! 
 
Aarhus den 8. november 2018  Referent: Anne Sædholm 
 

 
Referat af møde i forældrebestyrelsen 23. oktober 2018  
 
Referent: Camilla Sonne. 
 
Tilstede: Kristine, Jacob og Fie (Kornbakken), Anett og Marie (dagplejen), Jacob og Camilla 
(Rytterparken), Anette og Katrine (Skovparken), Camilla og Karina (Århusbo) samt Stine og Nadja 
(Troldeskoven).  
 
Afbud: Heidi (dagplejen), Esben og Kim (Århusbo), Aske (Rytterparken), Josefine (Skovparken) og 
Cecilie (Troldeskoven) 
 

mailto:joaam@aarhus.dk


1. Fast referent eller referatrækkefølge. Længden af møderne. 
Aftalt, at det er værtsstedet, der skriver referat fra mødet. Personalerepræsentanter fra værtsstedet 
sørger for kaffe og indkøb af kage til forældrebestyrelsen. Aftalt, at møderne starter kl. 19 og slutter kl. 
21.00.  
 
2. Forretningsordenen  
Anne (dagtilbudsleder) gennemgik forretningsordenen.   
 
I punktet "Bestyrelsen" ændres formuleringen: 
”Derudover vælges en personalerepræsentant fra hver afdeling, hvor af de to med flest stemmer indgår 
som medlemmer og resten som suppleanter.” 
til: 
”Derudover vælges en personalerepræsentant fra hver afdeling, hvor af de tre med flest stemmer indgår 
som medlemmer og resten som suppleanter.” 
 
I punktet "Bestyrelsesmøde" ændres formuleringen: 
”Der afholdes mindst seks møder om året.” 
til: 
”Der afholdes seks møder om året.” 
 
Ændringerne af forretningsordenen blev godkendt.  
 
3. Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Aarhus Kommune 
Det blev aftalt, at forud for et kommende forældrebestyrelsesmøde skal der udsendes en oversigt over de 
opgaver, som forældrebestyrelsen kan arbejde med i relation til styrelsesvedtægten. Nadja og Camilla 
deltager i et møde med Anne forud for næste møde i forældrebestyrelsen med henblik på at lave en 
oversigt over de mulige principper, som forældrebestyrelsen kan arbejde med. Dette oplæg drøftes i 
forældrebestyrelsen. 
Det blev aftalt, at Anne laver et oplæg med overblik over dagtilbuddets økonomi på et kommende 
forældrebestyrelsesmøde. 
 
4. Hvad kunne vi selv tænke os at sætte på dagsordenen i det kommende år? 
Der var forslag om: 
- Planlægning af forældreforedrag. 
- At undersøge, hvordan forældrerådene fra de forskellige institutioner kan arbejde sammen/mødes og 
udveksle idéer. Et emne kunne fx være de principper, som forældrebestyrelsen kan opstille. 
- At arbejde med emnet Krop og bevægelse, som er et stort fokuspunkt i det pædagogiske arbejde. 
- At der kommer et fast punkt på bestyrelsesmøderne med erfaringsudveksling fra forældrerådene - hvad 
rører der sig i jeres institution? Gode idéer, hvad drøfter I i jeres institution og hvad lykkes/ikke lykkes. 
 
5. Datoer for kommende møder. Er uddelt, men blot en sikring af at alle har fået datoerne. 
Onsdag 21. november, kl. 19-21.30 er der dialogmøde med Rådmanden. Bestyrelsesmødet, der var 
planlagt til 21. november 2018, rykkes til 28. november 2018. Katrine, Camilla og Karina regner med at 
deltage i mødet med Rådmanden. 
 


