
Bestyrelsesmøde d. 28. november 2018 (Sted: Troldeskoven):  
 
Tilstede: Camilla Sonne, Kim Dam Ernst, Esben Højbjerre Larsen, Fie Smed, Anett Grauballe, Jacob 
Gohlke, Karina Jensen, Anette Stubtorft, Stine Thomassen, Naja Høegh, Katrine Lindgaard, Anne 
Sædholm. 
Referent: Naja Cleis Høegh 
 

• Vidensdeling om emner/arrangementer i forældrerådene:  
(AarhusBo) 
 - Omgangssyge – hvor længe skal barnet opholde sig hjemme? Resulterer i omskrivning af 
anbefalinger ved sygdom. Vaske børnenes hænder lige når man afleverer. 
- Hvordan kan forældrene optage alle de informationer som kommer ud? Måske digital 
infoskærm i stedet for de plancher som fylder nu? 
- Ressourcebank: Hvem har noget at tilbyde som institutionen kan nyde godt af? Maler, 
spille et instrument el.lign.  
(Kornbakken) 
- Tøj der bliver væk – hvordan finder man det tøj, som er væk?. 
- Respekt for grænser: forældreversion af personalets retningslinjer.  
(Troldeskoven) 
- mentor-ordning ved opstart af nye familier. AarhusBo har en standard-skrivelse, som kan 
ses.  
- Forældrekaffe 
- Facebookgruppe 
- Opstart af nye arrangementer og retningslinjer, uden at bombardere forældrene. 
- Sukkerpolitik 
(Skovparken) 
- Fysiske rammer. (Herunder eks. Oprydning med inddragelse af forældrene). 
- Legeplads (søge fonde?).  
- Frugtordning: Kan man forvente økologisk frugt? Skal det indkøbes af forældre fælles i 
stedet for? 
(Dagplejen) 
- Børne-intra: Dagplejerne har svært ved at formidle på Børne-intra.  
(Rytterparken) 
- Pjece om sundere fødselsdage: Inspiration til hvordan man holder en sund fødselsdag.  
- Førstehjælpsuge: Med udgangspunkt i en bamse, hvor der kan være bamsehospital.  
- Ressourcebank, mentorordning mm. Er under opsejling.  
 

• Fastsættelse af principper med udgangspunkt i styrelsesvedtægter.  
Arbejdsgruppe har mødtes med B&U-udvalgsrepræsentant (Louise).  



Med udgangspunkt i, hvad der giver mening ift. børnene.  
Principperne skal lægge sig op ad værdier og mål i dagligdagen. 
Forældrenes pligt at gøre opmærksom på, hvis principper ikke stemmer overens med, 
hvordan der arbejdes.  
Louise foreslår årshjul og stor inddragelse af forældre.  
Princip: Handler om værdier. Skal ikke være langt og kompliceret, men være klart, ud fra 
værdierne.  
Hvis principperne beskrives som mål med forklaring om værdierne, er det lettere for nye 
bestyrelser at arbejde videre med/overtage dem.  
Principperne kan være fælles grundlag for dialog forældrene imellem.  
Kan underbygges med faglige inputs (artikler mm.)  
 
Principperne er HVAD der skal arbejdes med/mod.  
Fagpersonerne arbejder med HVORDAN der arbejdes med det. 
 
Vi berører først håndtering af forældrenes afholdelse af ferie med barnet.  
Derefter måske familiedeltagelse i dagtilbuddet + principper for det åbne dagtilbud (samlet 
under én).  

• Vi drøfter i forældrerådet hvordan der kunne afholdes foredragsaften. Der er tidligere 
foreslået børns køn og seksualitet, men alle emner står åbne. Man må gerne komme med 
forslag til foredragsholder. Personalerepræsentanter peger på at vi tidligere har haft stor 
glæde af foredrag der handler om indsatsområder f.eks. sprog og robuste børn. 

• Økonomi. Vi ser video fra Aarhus Kommune om fordeling af penge.  
Det kan diskuteres i bestyrelsen hvordan pengene bruges/fordeles mellem institutionerne i 
dagtilbudet. 
Budget 2019 kommer først d. 21. december. Hvorfor vi på kommende bestyrelsesmøde ser 
på dette. 
 
 


