
Referat  Bestyrelsesmøde d. 30/11 2019 

Tilstede: Maria, Nanna, Anna i stedet for Jakob, Naja, Karina, Mads,  Anne Mette, Sanne, Agnethe i stedet 
for Anne. 

Referent: Nanna 

1) Velkomst 
2) Godkendelse af forretningsorden 

• Rettelse af årstal og formand 
• Godkendt 

 
3) Fra forældreråd til forældreråd 

• Kornbakken: Laver fælles aktiviteter for de store børn mandag og fredag. Skal her i 
november have legetøjsfri legeplads for at se, hvilke lege der ellers opstår. 

• Århusbo: Arbejder med plan for 2020, der har været meget run på personale – der er lidt ro 
på nu. Har haft pædagoger til at give grønt, gult eller rødt lys på formiddage og 
eftermiddage. 

• Rytterparken: Har lavet en facebookgruppe for forældrene. Mangel på svar i forhold til 
renoveringer af badeværelser og evt. oprettelse af vuggestuegruppe – vil gerne have 
bestyrelsen i ryggen mht. at forældrerådet prøver at få et klart svar. 

• Skovparken: Planlægning af årshjul. Snak om fonde. Stor skift i forældrerådsgruppen. 
• Dagplejen: Har haft fat i lærerplanen mht. forældresamarbejde. Har planlagt et teater-

arrangement. Forældrene havde et generelt ønske om mere musik og teater i dagplejen – 
et projekt bliver startet op her i foråret. 
 

4) Årsplan for vores arbejde (liste er i dagsordenen) 
• Inden jul: Lærerplanen får høj prioritet da det skal afsluttes inden jul 
• Januar: Fonde og søgning af penge til projekter. Vi som bestyrelsen skal lave vidensdeling, 

så de enkelte forældreråd selv kan søge midler. 
• Forældreforedrag får lige pt ingen prioritering. Planlægningen bliver udsat til begyndelsen 

af næste bestyrelses-år for så, at det bliver om foråret, der vil være foredrag.  
• Dog kommer det på næste møde, at vi skal se på muligheden for et foredrag 

allerede foråret 2020. Hvis ikke der er noget, så udsættes det til næste år. 
• Forældreinddragelse bliver en del at lærerplanen og ikke et punkt alene 
• Brugerundersøgelse – hvad tænker forældrene: der skal laves en gruppe? 
• Byggegruppen kommer på, når der er noget relevant. 
• Formulering af principper bliver fremadrettet et vedvarende punkt. 
• Erfaringer/vidensdeling mellem institutionerne: ’små’ ting kommer som det første punkt i 

runden rundt. Større ting skal Anne have af vide, så det kan sættes på dagsordenen inden 
bestyrelsesmødet.  

• Økonomi: Kommer på dagsordenen efter behov. 
• Respekt for grænser (handlingsplan for de enkelte forældreråd): Vi sætter spørgsmålstegn 

ved om respekt for grænser både skal op i forældreråd og bestyrelsen. 
 

5) Kaffe 
 



6) Hvordan skal processen for arbejdet med lærerplanen se ud? 
 

• Vi skal arbejde med punkt: 8,9,1,2 og 3, hvor 8 og 9 er vigtigst 
• Der bliver arbejdet med 3 stk i 3 grupper og så følger vi hurtigt op på det bagefter. 

•  Forældresamarbejde,  
• Inddragelse af lokalsamfundet 
• Dannelse og børneperspektiv 

• Der bliver lavet et skriv som kommer ud sammen med referatet. 
7) Arbejdet med principper 

•  
8) Dialogmøde d. 7. november 

• Anne tager med og vil gerne have 2 repræsentanter med. Mads og Maria tager med 
9) Byggeprojekter 

• Rejsegilde 13/11 kl 12.30 Gustav Hviids vej (Kongevælden) RiisskovBrynet. 
• Christian deltager og måske Naja 
• Vi sluttede mødet af med en gennemgang af Dagtilbuddets to byggeprojekter på 

henholdsvis Risskovbrynet og Frijsenborgvej 


