
Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2020. 
Tilstede: Nanna, Anett, Anna, Anne Mette, Anne Sædholm, Aske, Christian, Karina, 
Maria, Sanne, Line 

Afbud: Ida, Mads 

1. Velkomst og introduktion til rammen for det virtuelle møde og aftale om 
referent. 

- Referent: Nanna 
 

2. Runde med opsamling fra forældrerådene 
- Kornbakken (Christian):  

Generelt så går det godt, der er flere børn der bliver småsyge (ikke Corona) 
lige som inden Corona. Næsten alle pædagogmedhjælper går til August, og 
der skal ansættes en ny pædagog. De nye sprog-grupper skulle være startet 
op på tværs af grupperne, men det er blevet lavet om pga. Corona til at 
være i de allerede etablerede grupper.  

- AarhusBo: (Karina og Line):  
Har snakket om, hvordan forældrene og personalet oplevet at være i det. 
Det er som det er, og de forsøger at få det bedste ud af det. De overvejer 
om der er nogle gode ting, som kan tages med videre og som man kan 
fortsætte med. De snakker også om arrangementer (fx diskofredag) og 
finder alternative måder de måske kan holde dem på.  

- Skovparken (Anne Mette): 
Børnene bliver påvirket (specielt dem der skal afslutte børnehave nu her).  

- Skovparken (Anne Sanddal): De er også kommet i større grupper (på 10-
15), men prioriterer stadig de små grupper. Mere genåbning er gået godt. 
Det bliver spændende når de kommer tilbage til normal normering. Børnene 
har det godt. 

- Dagplejerne (Anett og Maria og Sanne):  
Det har hjulpet at få en makker. At man kan være to dagplejere sammen. 
Så længe man kan være ude er det mindre bøvlet. Efter den lidt mere 
genåbning – så har det også været muligt at være mere ude i skoven osv. 
Børnene har det godt og er ikke syge. De er næsten tilbage, som sådan det 
var før. Legestuerne er åbne igen for den enkelte dagplejer eller dagplejer-
makkerparret.  

- Rytterparken (Aske):  
2 store grupper nu (de mindre grupper er slået sammen). De kigger lidt på 
gruppesammensætningen og er i løbende dialog om det fungerer. 

- Troldeskoven (Nanna):  
Corona-genåbning er gået godt – stor ros til både forældre og pædagoger. 
Starten som integreret institution blev udskudt, men den nye 
børnehavegruppe er startet op nu og børnene har klaret det så flot.  
Positive erfaringer bliver skrevet ned og tages med videre til efter Corona. 
 

3. Præsentation af ny leder i dagplejen 



- Mette Marie Møller er blevet ansat. Hun kommer fra et job som 
institutionsleder i Oslo. Er lige blevet 50 og har massiv erfaring på lederplan. 
Har været leder flere steder også for en dagplejeafdeling. Starter 1. August. 
Hun glæder sig. Agnete arbejder for at lave en god overdragelse.  
Dagplejerne har fået besked, men forældrene har ikke fået besked endnu – 
det får de selvfølgelig snart. 

 

4. Opdatering på Coronarammerne 
- Forsamlingsstørrelsen er øget – men der er ikke kommet nogle nye 

retningslinjer for dagtilbuddene endnu.  
 
 

5. Plan for ferieafholdelse i Skovvangen 
- Hvis personale rejser udenfor DK, Tyskland eller Island, så skal man i 

selvvalgt og selvbetalt karantæne i 2 uger. Det samme kommer til at gælde 
for børnene i institutionerne. 

- Retningslinjer bliver meldt ud om nogle dage. Men indtil videre, så er det de 
2 ugers karantæne der gælder. 

- Der er max 6 børn der skal passes i uge 29 og 30. De vil blive passet i 
sampasning i Børnehuset Troldeskoven. Der arbejdes på at lave lokale 
planer i de enkelte afdelinger i uge 28 og 31. Der er mange børn tilmeldt i 
disse uger, men det ser ud til at lykkes med en fornuftig personaledækning.  

 

6. Læreplan godkendelse (punkt 6 blev skubbet til efter punk 8) 
- Pædagoger og dagplejere har arbejdet meget med det og den er næsten 

færdigt nu.  
- Evt. et udvalg der godkender 

o Bestyrelsen skal godkende den. 
o Sanne, Line, Maria melder sig. 
o Deadline er blevet udsat til 1/10, men vi satser på, at vores er færdig 

til d. 1/7. 
- Forslag til hvordan der arbejdes videre med bestyrelsens indsigt i 

implementering af læreplanen. 
o Pædagogerne får mere eller mindre en drejebog i læreplanen, men 

hvordan kan man som forældre arbejde med læreplanen og 
implementeringen af den.  

o Idéer/forslag: 
 Et godt udgangspunkt for en undersøgende samtale mellem 

forældre og pædagoger. Der skal dog laves en ramme, for 
hvordan det bliver sat på dagsorden. Det skal være den gode 
dialog der er i fokus. 

 Kan evt. være på dagsordenen i forældrerådene og/eller til 
forældremøder, så det kan være nemmere at spørge ind til det 



i hverdagen eller senere på året, fordi man har hørt om det før 
til møderne. 

 At man som forældre kan genkende meget af læreplanen eller 
hvis der er noget man ikke kan genkende, at man så kan være 
undersøgende på det.  

 At man måske holder nogle tema-møder, kaffe-møder, gå-hjem 
møder. (man skal dog passe på med at lave for mange møder, 
så man mister interessen fra forældrenes side) 

 Hvis den skal have liv, så skal den ud af Intra. 
 

7. Orientering om valg til forældreråd/bestyrelse (blev taget før punkt 6) 
- Vi holder fast i de datoer der er valgt til forældrerådsvalgene (efter 

sommerferien). Valg til bestyrelsen bliver afholdt efter forældrerådene er 
blevet etableret og det bliver onsdag den 2. september. 

- De pædagogiske ledere har meldt datoer ind. I kan spørge dem for at få de 
specifikke datoer pr. institution. 

- Personalerepræsentanter skal også rokeres rundt, da der er gået 2 år. 
 

8. Dato og indhold for valg til bestyrelsen 2020 – 2021 (blev taget før punkt 6) 
- Overblik over hvem der fortsætter/kan fortsætte i bestyrelsen 

• Christian, Ida, Anne Mette, Maria stopper til næste år 
- Formandsberetning (kort overblik/liste): 

• Principper 
• Læreplanen 
• Dialogmøde med rådmanden i november 
• Byggeriet 
• Ny leder 
• Corona 
• Forældreforedrag og hvornår det skulle være. (blev ikke til noget her i 

foråret) 
- Opgaver der skal videre til en ny bestyrelse 

• Forældreforedrag (Jens Andersen måske) 
• Læreplanen og implementeringen af den. 
• Der kommer endnu en ny institution i det kommende år, som vi nok 

bliver endnu mere involveret i. 
• Hvad kan vi tage med fra Corona og hvilke erfaringer har vi fået. 

 
9. Evt. 

- Tak for denne gang og god sommer 
- Vi modtog ikke referatet fra sidst, det bliver sendt så snart som muligt. 

 

 

Mange hilsner og på genhør 

Anne Sædholm 


