
Referat af bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Skovvangen den 26. marts 2019 

• Valg af referent 
 
Esben, Vuggestuen aarhusbo 

 

• 2. Vidensdeling – fra forældreråd til forældreråd 
 
Fyldte uforholdsmæssigt meget på dagsordenen sidst, derfor forsøger vi at indskrænke punktet 
denne gang. 
 
Kornbakken: 
Forældrekaffe – stort fremmøde, informationen vellykket. 
Diskussion om hvordan vi kan blive bedre til at bruge kolonihaven 
Temauger med fokus på sanser og grundmotorik. God kommunikation med forældrene på intra. 
 
Skovparken: 
Snak om rammerne for forældrerådet og gensidig forventningsafstemning. Store forandringer det 
seneste år, derfor behov for at gentænke forældresamarbejdet. Som led i en generel snak om 
hvilken kultur der skal være kendetegnende for skovparken fremadrettet. 
 
Troldeskoven: 
Efterspørger viden om kønspolitik hos de andre forældreråd, fx holdninger til kønsspecifik 
udklædning, drenge- og pigelege, accept af at det er i orden. Opgør med stereotyper. Skal op på et 
møde i personalegruppen og udmønte sig i et skrift. 
   
Forældreforedrag – gerne et stort for hele dagtilbuddet før sommerferien. Mads Brodersen – krop 
og bevægelse. 
 
Dagplejen: 
Kost.  
Hvordan agerer vi henover vinteren med meget sygdom? 
Hvordan skiller vi os ud som dagplejen fremfor vuggestuen. Hvad kan dagplejen gøre for at gøre sig 
attraktiv over nye forældre. 
 
Aarhusbo: 
Planlægning af Grøn dag, hvor man planter blomster og laver udendørs aktiviteter. Om 
formiddagen for børn og personale, og om eftermiddagen også for forældre. 
 
Rytterparken: 
Har haft åbent forældrerådsmøde, der kom to ekstra, der ikke havde været der tidligere. Den 
tradition vil vi fortsætte 
Ambitioner om at få valgt nogle flere ind i forældrerådet. 
Der er god portefølje af aktiviteter i rytterparken, der er lidt for enhver smag. 
 



X. Indskudt punkt:  
Valg af foredragsholder til forældreforedrag. Der er stillet forslag om Mads Brodersen, der har stor 
viden om krop og bevægelse. Mange pædagoger er vendt begejstret hjem fra kursus med ham. 
Stort fokus på kompetenceudvikling inden for motorik i Aarhus Kommune i øjeblikket. 
Bestyrelsen beslutter at rette henvendelse til Mads Brodersen med henblik på afholdelse af 
forældreforedrag. Gerne inden den 15. juni ellers først efter 10. august. 
 

• 3. Hvad vil vi prioritere på resten af vores møder? 6. maj og 26. juni  
Anne og Camilla har diskuteret og foreslår, at vi bør sætte os det mål, at vi skal have nogle 
principper færdig. Skal indsættes i forretningsordenen, så den nye bestyrelse skal forholde sig til 
dem. Bestyrelsen nikker til forslaget. 
 
Anne: Læringsplanen skal behandles i bestyrelsen inden sommer. 
 

• 4. Formulering af principper 
o Principper for ferieafholdelse 

Princippet vedtages enstemmigt. 
 

o Forældresamarbejde 
 
Gruppearbejde med fokus på dette princip. 
 
Gruppe 1:  
Gensidig respekt for hjemmeliv og institutionsliv. De to må gerne være forskellige. Det er 
derfor vigtigt, at den ene part accepterer, at tingene foregår på en anden måde hos den 
anden part. 
Nysgerrig på hinanden, ikke fordømmende.  
Kommunikation. Dagtilbuddet skal sætte de rette kommunikationskanaler til rådighed og 
være klar på sine forventninger til forældrene. Fokus på tonen.  
Princippet må gerne være mere handlingsanvisende. 
 
Gruppe 2: 
Tillid og respekt. Fokus på et godt sprogbrug og omgangsform. Respekt for hinandens rolle. 
Sammenhæng mellem omgangsformen mellem forældre og personale og børnenes 
imellem. 
 
Gruppe 3: 
Har lavet en omskrivning af sætninger. Gøre sætningerne kortere. Yderligere fokus på 
barnets trivsel.  
 
Katrine, skovparken, indarbejder forslagene i et revideret udkast, som forelægges for 
bestyrelsen den 6. maj. 
 
 
 
 



 

o familiedeltagelse 

 

• 5. Præsentation og orientering om budget 2019 

Anne præsenterede årets budget: 

Der er en besparelse i beløb per barn.  

 For børnehavebarn: 714 kr. 
 Vuggestuebarn: 1549 kr. 

I dette beløb er der ikke taget højde for: 

 Generelle lønforhøjelser som følge af OK18. 
 Særlige lønforhøjelser for medhjælpere. 

Akkumuleret overskud i dagtilbuddet på 1,4 mio, så dagtilbuddet går ikke nedenom og hjem. 

Store besparelser i alle dagtilbuddets institutioner. Der kigges på personaleforbrug og pladsudnyttelse. For 
dagplejens vedkommende er der udsigt til et større underskud, her kigges også på pladsudnyttelse og 
generel optimering – igen. Der er også gode ting i dagplejen – der er ansat 2 nye dagplejere fra 1. august og 
en tredje er muligvis på vej. Det får vores ledelsestid til at passe med vores eksisterende ledelsestid. 

Inddragelse af forældrene til at løse nogle af de praktiske udfordringer 

 
• 6. Nyt fra dagtilbuddet 

Projekt i kolonihaven, urbant plantning med plastrør. Samarbejde med lokal haveentusiast. Børnene vil 
blive inddraget på et tidspunkt. 

 


