
Referat af forældrebestyrelsesmøde 10. januar 2019 

Referent: Camilla 

Afbud fra: Josephine, Aske og Marie. 

Tilstede: Katrine – Skovparken, Camilla – Rytterparken, Anne – dagtilbuddet, Karina, Kim og Esben- Århusbo, Jacob og Fie – 
Kornbakken, Heidi – dagplejen, Stine, Naja og Cecilie – Troldeskoven. 

 

1. Valg af referent 

Camilla blev valgt. 

2. Orientering om personalerepræsentanternes deltagelse i bestyrelsesmøder fremover 

Der er afholdt valg blandt personalerepræsentanterne til forældrebestyrelsen, og tre repræsentanter er valg. Det er Stine fra 
Troldeskoven, Fie fra Kornbakken og Karina fra Århusbo, der sidder med i bestyrelsen som personalerepræsentant for alle 
institutioner i dagtilbuddet. Anette fra dagplejen er første suppleant, Jakob fra Rytterparken er anden suppleant og Anette fra 
Skovparken er tredje suppleant. Det evalueres i august 2019, hvordan medarbejderrepræsentation i forældrebestyrelsen fungerer.  

 

3. Videndeling fra forældreråd til forældreråd 

Århusbo: Konceptet for ressourcebanken ændres, sådan at forældrenes kompetencer efterspørges fra personalet, når der er et 
konkret behov.  

Erfaringerne med at være forældrerådsrepræsentant i en ansættelsesproces blev drøftet. 

Der opsættes vejskilte, som skal hjælpe med at vise vej til vuggestuen. 

Drøftelse af APV i Århusbo. 

Det blev aftalt, at Karina sender retningslinjerne for håndtering af børns sygdom til de øvrige medlemmer af bestyrelsen.  

Dagplejen: 

Forældrerådet arbejder med at se på den information, som man får som ny forældre. 

Kornbakken: Forslag til emner til forældrearrangement: Børns udvikling, Marte meo, opdragelse v. Bo Heileskov, Køn og 
seksualitet, Børn og leg med Mads Brodersen. 

Der laves en liste over de sange, der synges i vuggestuen. 

Drøftelse af APV og budget. 

Forældrekaffe: Koncept: Kaffe og snak blandt forældrene - fælles tegning og motorikbaner for børnene. Initiativet er drevet af 
forældrene. Der er lavet en plan, sådan at der er forældre, der sidder ved bordene i hele tidsperioden, for at holde snakken i gang. 

Skovbakken: Mødet i forældrerådet blev aflyst.  

Troldeskoven: Drøftet emner til forældreforedrag – oplæg ved Mads Brodersen. 

Planlagt fastelavnsarrangement med forældrekaffe samme dag. Der er fast forældrekaffe første fredag i hver måned. Der er stor 
tilslutning til forældrekaffen.  

Drøftelse af at holde Marte meo i live i vuggestuen.  

Drøftelse af retningslinjer for, hvornår man skal ringe til forældre, når børn er syge. 

Rytterparken: Evaluering af julefesten i Rytterparken, som gik rigtigt godt med stor tilslutning fra forældrene. 

Der holdes nytårsfest i Rytterparken 11. januar 2019. 



Forældrerådet arbejder med, hvordan forældrene kan lave fællesarrangementer udenfor børnehaven. 

Drøftelse af det fælles værksted for dagtilbuddet. 

Opsummering på videndeling:  Fokus på videndeling og erfaringsudveksling mellem forældrerådene mere end gennemgang af 
forældrerådenes dagsorden til møderne. 

 

4. Formulering af principper 

4.1. For ferielukning i dagtilbuddet og dermed forældrenes afholdelse af ferie med barnet. 

Princippet om, at dagtilbuddet er lukket for pasning på lukkedage, med mindre man som forældre beder om pasning, skal gælde for 
alle lukkedage i dagtilbuddet. Det er i orden, at initiativet ligger hos forældrene.  

Hensynet bag er, at medarbejderressourcerne skal bruges mest effektivt. Det kommunikeres i andre sammenhænge fx 
intromateriale, at børn har gavn af at holde ferie med deres forældre.  

Det er vigtigt at melde lukkedagene ud til forældrene så tidligt som muligt. 

Aftalt, at Camilla laver et udkast til princippet om ferielukning på grundlag af drøftelserne, som drøftes på næste møde. 

  

4.2. Familiedeltagelse i dagtilbuddet/det åbne dagtilbud 

Udsættes til næste møde. 

 

5. Orientering om budget 2019 

Budgettet er ikke færdigt. Der ligger en besparelse i de kommende budgetter. Drøftes på næste møde sammen med regnskabet for 
2018. 

 

6. Nyt fra dagtilbuddet 

6.1. Ny organisering i Børn og Skole, 6.2. Byggeri - Udsat til næste møde. 

 

7. Punkter til næste møde 

Drøftelse af princip for økonomisk fordeling i dagtilbuddet. Aftalt, at der på næste dagsorden angives det tidsrum, som hver 
dagsordenspunkt forventes at tage at drøfte. 

 

8. Evt.  

Intet under eventuelt. 

 

Aarhus den 14. januar 2019 

 

 

 


