
Referat fra bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Skovvangen d. 6. maj 2019 
 
1. Valg af referent 
 
Katrine, Børnehaven Skovparken 
 
2. Videndeling – forældreråd til forældreråd 
 
Kornbakken:  
• Personalet har taget sukkerpolitik op til drøftelse. Ønsker at få det blødt op, så det er ok at 

få lidt sukker ifm. højtider fx en pebernød til jul 
• Mentorordning til nye forældre – drøftet at forældrene skal være opmærksom på ikke 

melde mere ud end man kan stå inde for.  
• Har lavet overblik over møder man kan komme til som forældre i løbet af barnets 

vuggestuetid som udleveres ifm. opstartssamtale. Både faste møder og forskellige typer 
ekstra møder, der kan være behov for.  

 
Aarhusbo: 
• Evaluering af den Grønne Dag ; god dag, men mere fokus på rollefordeling mellem 

forældreråd og personale ifm arrangementet  
• Bedsteforældredag: afprøvet at hver stue holder på forskellige dage, så det ikke er hele 

institutionen samtidig. Hver stue står for invitation og program.  
 
Rytterparken: 
• Velkomstmaterialet - lavet opslagsværk i en a - z manual. 
• Planlægge sommerfest med egns- og kulturretter 
 
Skovparken: 
• Lavet en retningslinje for fødselsdage og en retningslinje for madpakker i børnehaven – herunder 

mad, der ikke må være med i madpakken.  
• Drøftet hvilke værdier, der fremover skal kendetegne børnehaven og være omdrejningspunktet for 

børnehavens aktiviteter. 
 
3. Formulering af principper 
 
Anne indledte med at give et overblik over den proces med at formulere principper for 
dagtilbuddet, som bestyrelsens er i gang med. 
Der er foreløbigt lavet principper for: 
 

1. Princip for samskabelse mellem forældre og institution (herunder dagtilbud/hjem-samtaler): 
 
Vi er optaget af, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og medarbejdere i de 
enkelte afdelinger, for at alle børn oplever sammenhæng mellem dagtilbud og hjem. 
 
Det betyder, at vi ønsker en åben og ligeværdig dialog baseret på gensidig respekt for hinandens roller 
og eventuelle forskelle, og at vi lægger vægt på at både forældre og medarbejdere er engagerede og 
tager ansvar for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse  

 
Princippet blev vedtaget enstemmigt. 
 

2. Princip for ferieafholdelse (besluttet på et tidligere møde) 
 

3. Princip for familiedeltagelse (drøftes på dette møde – se nedenstående) 
 

Der udestår en drøftelse af de overordnede principper for arbejdet i dagtilbuddet, herunder 
principper for det åbne dagtilbud såvel som overgange ml. vuggestuer og børnehave og ml. 



børnehave og skole. Dette indgår også i læreplanen for dagtilbuddet, som bestyrelsen ligeledes 
skal tage hul på en drøftelse af. Det forslås derfor at begge dele sættes på dagsordenen til det 
næste bestyrelsesmøde d. 26. juni.   
 
Anne foreslog desuden, at drøftelsen af principper for dagtilbuddets budget venter til næste 
bestyrelse og at den nye bestyrelses således opfordres til at tage det op. Der var opbakning til 
dette.   
 
 
Drøftelse af princip for forældre-/familiedeltagelse:   
 
Formål med princippet: 
Samskabelse og indblik 
Ejerskab og medansvar 
Fællesskab og sammenhold om institutionen  
  
Mål: 
Skabe tryghed og trivsel blandt børnene og deres forældre  
Skabe tillid og tryghed 
  
Dagtilbuddets ansvar: 
Varierede aktiviteter så man rammer bredt. 
Acceptere at der er forskel på, hvor meget man deltager og engagere sig - der skal være plads 
til alle 
Kvalitet i stedet for kvantitet  
Skabe forum for at uddelegere ansvar for arrangementer - bruge forældrerådet. 
Mulighed for at forældre kan præge og udforme aktiviteter 
Skaber ramme for forældredeltagelse 
Dagtilbuddet skal være åben over for at forældre kan komme med nye ideer og forslag til 
arrangementer  
Dagtilbuddet bør være åbent for mulighed for deltagelse i dagligdagen i dagtilbuddet uden for 
fester og arrangementer  
  
Forældres ansvar 
Deltage aktivt i det omfang man har mulighed for det og bakke op om arrangementer mv. i 
dagtilbuddet 
  
Esben fra Vuggestuen Aarhusbo skriver forslag til princip for forældre-/familiedeltagelse til 
næste møde. 
 
4. Oplæg om Den styrkede læreplan og bestyrelsens rolle. 
Indgik under punkt 3. 

5. Nyt fra Dagtilbuddet 
Punkter udgik 
 
7. Eventuelt 
 
Forældreforedrag 
Der var på sidste møde opbakning til at gå videre med at planlægge et forældreforedrag med 
Mads Brodersen i september måned.  Prisen for et oplæg med Mads Brodersen er 10.000 kr.. 
Der var opbakning til at gå videre med at arrangere foredraget. Det blev understreget at det er 
vigtigt at bestyrelsen "gør reklame" for foredraget blandt de andre forældre i den enkle 
afdeling og selvfølgelig også selv bakker op om arrangementer.  
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