
Bestyrelsesmøde: 
Dato: 24/9 2019 

Tilstede: Nanna (referent), Anett, Sanne, Naja, Katrine, Karina, Gro, Mads, Christian, Anne, Maria  

Konstituerende Bestyrelsesmøde: 

1) Velkommen 
• Husk at melde afbud til Anne, hvis i ikke kan komme til møderne. 
• Naja, Mads og Gro har ikke fået mail fra Anne. 

2) Præsentation af medlemmer: 
• Vi er gode til mange ting. 

3) Bestyrelsesarbejdet: 
• Der er blevet uddelt pjece og styrelsesvedtægter (var også vedhæftet indkaldelsen) og 

bestyrelsens opgaver blev gennemgået. 
• Principper skal udarbejdes. Der er allerede lavet 3 (som står i forretningsordenen) af den 

gamle bestyrelse og vi skal arbejde videre på dem i år.  
• Dialogmøder med Rådmanden (Thomas Medom?). Vi skal gerne være repræsenteret til 

disse møder. Dato for næste møde: 7/11 19.30-21.00. 
4) Valg af formand: 

• Maria 
5) Valg af næstformand 

• Mads 
6) Nedsættelse af udvalg: 

• Byggeudvalg: Christian, Naja. 
7) Fotografering af medlemmer: 

• Husk at lave et skriv om dig selv til hjemmesiden. Skal sendes til Jonas 
(kommunikationsmedarbejder) joaam@aarhus.dk 

• Hjemmesiden skal lige fikses til at vise teksten ordentligt. 
8) Evt: Løs snak om Aftensmad til bestyrelsesmøder: 

• Der blev besluttet at værtsstedet står for at bestille mad. Troldeskoven står for det næste 
gang. 

 

Første Ordinære bestyrelsesmøde: 

1) Fast referent eller referatrækkefølge? Længde på Møderne 
• Nanna skriver referater fra nu af. 
• Vi er færdige 21.15, men har så også indlagt en pause. 
• De pædagogiske ledere skal lige være obs. på at forældrerådsmøder skal stoppe tids nok til 

at man kan nå til bestyrelsesmøde. 
2) Forretningsorden:  

• Alle har ikke kigget på den, så godkendelse bliver udskudt til næste møde. 
3) Hvad skal på dagsordenen i det kommende år? 

• Principper skal formuleres 
• Formulering af Læreplanen og hvordan vi som bestyrelse skal inddrages. 



o Pædagogerne i dagtilbuddet og lederteamet starter med at arbejde med læreplanen. 
o Der skal laves et udvalg der finder ud af, hvor vi i bestyrelsen bedst kan bidrage. ”Hvordan 

vi designer processen i forhold til inddragelse i læreplanen.” Medlemmer: Mads, Evt. Anne 
Mette? 

 

• Link mellem bestyrelsen/forældreråd og de andre forældre 
o Hvordan kan man engagere forældre i institutionerne. Kan vi lave 

brugerundersøgelse 
 

• Forældreinddragelse /samskabelse 
o Hjælp til selvhjælp 
o Hvad kan forældre gøre for pædagogerne? Et vigtigt punkt i forhold til, at der er 

mange indkørsler af børn pt. pga. mange udflytninger. 
o Formuleringer af forventninger til forældre. 

 

Evt. med udgangspunkt i princippet for forældreinddragelse. Og ”inddragelse af 
lokalsamfundet” ift. Læreplanen. 

 

• Fra forældreråd til forældreråd: Hvad har i fokus på pt? 
o Skal bare være en runde. 

 
• Ansøgninger til fonde omkring forbedring af udendørsarealer 
o Hvilke regler er der? Hvor søger man? Hvordan søger man? 

 
4) Orientering fra dagtilbuddet: 

• Ny bygning i Risskovbrynet: Man venter på at de bliver færdige med at bygge.  Tidsfrist er 
august næste år. 

• Ny bygning på Frisenborgvej 
• Dagtilbuddet er meget optaget af:  

• Stærkere læringsfællesskaber. 
• Læreplanen. 

• Der er stor fraflytning fra området. – hvilket også lægger pres på pædagoger i forbindelse 
med flere indkøringer. 

5) Evt: 

Nye forældreforedrag? Det sidste var en succes. 
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