
Bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Skovvangen 
Mødet afholdes den 19. januar fra 19.00 til 20.30 og afholdes på TEAMS 

Deltager i mødet: Simon Hoffman SP, Aske Dahl Sløk RY, Kirsten Byg Jensen SP, Anett Grauballe DP, Kristine 
Heinrichs TS, Anna Villadsen SP, Louise Arildsen DP, Sanne Kjølby DP, Dorte Mærkedal TS, Marc Fisher Åbo, 
Tilde Åbo, Mia Dybdahl KB, Anne Sædholm DTB. 

Referent: Aske Dahl Sløk 

Dagsorden: 

1. Valg af referent: Rytterparken står for tur denne gang. 
 
Rækkefølgen for referatskrivning ser således ud: 
Rytterparken 190121 
Kornbakken 
Århusbo 
Dagplejen 
Skovparken 
Troldeskoven 
 
Kort navnerunde, enkelte havde tekniske problemer. 
 

2. Kort referat fra dialogmøde med Rådmanden – Anne og Marc deltog! 
Mødet var berammet til 1½time, men varede kun 20 min. Det var meget svært at stille åbne 
spørgsmål ud i en forsamling, som ikke kender hinanden. 
Der var ikke umiddelbart så mange forældre tilstede, men mange personaler fra de forskellige 
dagtilbud. 
 
Det er valgår hvilket - som i andre valgår – sætter sit præg på hvordan rådmanden talte om 
området. Udsatte børn er rådmandens hjertesag og der er sat flere midler af til området. Han er 
fortaler for, at der ses mere på de ”sociale normeringer”. 
Vi skal lære børnene om klima- og miljøbevidsthed. Der er bl.a. lavet en bog til dagpleje og 
børnehaver – den er mest til de større børn. Materialet til vuggestuerne er ikke klar endnu. 
Der kan søges midler fra kommunens klimafond. Forvaltningen kan være behjælpelig med at søge 
og rådmanden opfordrede til ikke at tøve. Der er affaldssortering på vej. 
 

3. Orientering om Høringssvar vedr. dagplejens fremtidig organisering. Sanne og Louise har siddet 
med i arbejdsgruppen. 
Sanne og Louise har siddet med i arbejdsgruppen, som har lavet høringssvaret. Louise gav et kort 
resume fra arbejdet. På baggrund af en rapport, har arbejdsgruppen holdt to lange møder og alle 
har været meget interesserede i arbejdet.  
Der bliver peget på en række tiltag, som bl.a. skal optimere pladsanvisningen til dagplejen og videre 
til børnehaverne. Der bliver desuden peget på en ny opdeling af afdelingerne. (Se desuden 
høringssvaret på kommunens hjemmeside). 
 



4. Status på Corona:  
 
a. Runde fra afdelingerne – er der nye tiltag der bør deles, er der eksempler på noget af det der 

blev nævnt sidst, som har været prøvet af? – er der utilfredsheder/ opbakning fra forældrene. 
b. Status på retningslinjer – grupper – fremmøde – mødetider aktiviteter 
c. Personalets indsats 

 
Rytterparken: Lidt udfordrede af langtidssygemeldinger. Der er vikardækning, men der har været 
enkelte gange, hvor det har været svært at skaffe vikarer, som er kendte af børnene i huset. På 
trods af disse konkrete udfordringer, er der stor opbakning til Lars og personalet – og deres 
dispositioner. På seneste forældrerådsmøde var der fine snakke om pædagogiske principper 
overfor corona-retningslinjer. 
Århusbo: Der er stor tilfredshed med personalet. Børnene mærker ikke, at der er forskel fra 
tidligere – på trods af mundbind. Forældrene kan aflevere inde. Det fungerer godt med nogle små 
grupper med 3-4 børn, som kan lave aktiviteter med hinanden. 
Skovparken: Er gået tilbage til nogle smågrupper som stammer tilbage fra den første nedlukning 
med aldersopdeling. Det hele fungerer godt. Der opfordres stærkt til, at forældrene melder ind 
senest kl. 12 om fredagen om fremmøde i den kommende uge. Ca. 1/3 af børnene har været 
hjemme lidt på skift siden nytår, men det kan formentligt ikke vare ved. Skovparken havde et 
mindre smitteudbrud inden jul og har haft fine snakke om corona, retningslinjer og hvordan vi 
håndterer situationen – herunder kommunikation. Opfordring til at der tages hånd om skolebørn 
op imod skolestart. 
Kornbakken: Det går rigtigt godt. Nærmest ingen sygemeldinger og gode faste vikarer, når der en 
sjælden gang er nogen. Der er fine tiltag og det fungerer godt med de små grupper. Der har været 
en rigtig god kommunikation og dialog mellem personalet og forældre. 
Troldeskoven: Har først møde i næste uge. Der er stor ros til personalet. Er delt op stuevis, men 
hver dag i mindre grupper, som dog næsten skifter fra dag til dag. Vi har efter vores store udbrud 
ikke været hårdt ramt af sygdom, så det kører. 
Dagplejen: Seneste forældremøde handlede mest om at sige farvel til dagplejelederen som 
stopper. Det fungerer godt med en dagplejer, som jo har en lille gruppe. Eneste ændring er at de 
ikke mødes i legestuen med andre. 

 
5. Orientering fra Dagtilbuddet 

a. Ledersituationen i Dagplejen og i Århusbo 
Den pædagogiske leder i dagplejen er stoppet efter kort tid. Opslag af stillingen venter en lille 
smule, måske ind til byrådet har truffet beslutning om den fremtidige organisering. Annika fra 
Kornbakken har tilbudt at påtage sig opgaven indtil videre. Agnethe fra Kongevellen er desuden 
en vigtig vidensbank, som vi kan trække på. 
Den pædagogiske leder i Århusbo går på barsel om kort tid. Stillingen er slået op og det kan evt. 
blive en mulighed for en kandidat, som ønsker at prøve kræfter med lederjobbet. 

b. Kort om økonomi: Regnskab og budget 
Det ser fornuftigt ud. Der er budgetmøder med de pædagogiske ledere i de kommende uger. 

c. Opgaver på standby og vores vigtigste fokus. 
Projektet om stærkere læringsfællesskaber er udskudt, så personalet har mulighed for at 
fokusere på det daglige pædagogiske arbejde. Vi skal alle passe på hinanden. 


