
Referat for Dagtilbuddets bestyrelsesmøde d. 26. juni 2019 

 

1. Valg af referent 
a. Marie 

 

2. Vidensdeling blandt forældrerådene 
a. Skovparken:  

i. Ny kostpolitik træder i kraft efter sommerferien.  
ii. Drøfter om børn må være på legepladsen uden opsyn, og blev enige om at op til 

fem børn af gangen ved pædagogisk vurdering.  
iii. Drøfter brug af egne cykler på legepladsen uden at blive enige. 

b. Troldeskoven:  
i. Hvordan formidles hvad ”forældrerådet” står for bedst til forældre? 

c. Dagplejen: 
i. I fællesskab med dagplejere blev der drøftet hvordan opstarten i dagplejen bliver 

bedst 
d. Rytterparken:  

i. Planlægning af sommerfest.  
ii. Har drøftet om der bør laves et skriv til forældre om mediernes fremstilling af 

negative hændelser i dagtilbud, men der bliver vurderet at det ikke er nødvendigt.  
e. Aarhus Bo:  

i. Intet nyt.  

 

3. Formulering af principper 
a. Princip om ”Familiedeltagelse i dagtilbuddet/det åbne dagtilbud”  

i. Esben kommer med forslag om formulering siden sidste møde. Med få rettelser 
kom det til at lyde som følgende:  

ii. Vi ønsker at skabe gode rammer for, at forældre kan engagere sig i 
institutionernes liv og være en aktiv og ansvarlig medspiller i at sikre trivsel og 
sammenhold. 

Det betyder, at vi bestræber os på at tilrettelægge bredtfavnende aktiviteter, som 
forældrene har mulighed for at sætte præg på, både som deltager i den konkrete 
aktivitet og i udformningen af nye tiltag. 

b. Drøftelse af principper 
i. Udsættes til et bestyrelsesmøde med flere deltagende. 

 

4. Godkendelse af forretningsorden inkl. principper. 
a. Godkendt. 

 



5. Oplæg om ”den styrkede læreplan” og bestyrelsens rolle 
a. Anne har ordet. 

 

6. Dato for fælles forældrerådsmøde og bestyrelsesvalg samt indhold 
a. 2. september 2019 
b. Oplæg om ”den styrkede læreplan” denne aften. 

 

7. Nyt fra Dagtilbuddet 
a. Byggeri status på projekterne og tidsplan 

i. Byggeriet er i gang på Kongevælden.  
ii. I efteråret kan bestyrelsen se byggeriet. 

iii. Anne beskrivelser de nye institutioner.  
b. Status på økonomi 

i. Der er kommet flere børn, og derfor ser økonomien bedre ud. 
ii. Ved dagplejen er der stadig underskud. 

iii. Der er penge til at dække et evt. underskud. 

 

8. Vigtige emner at give videre til den nye bestyrelse 
a. Videre arbejde med principper. 
b. Arbejde med ”den styrkede læreplan”. 


