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Bestyrelsesmøde 

Dato:04/04-22 Mødetid:  
18,30- 20  

Mødelokalet i Dii Sommerfuglen 

Mødeindkalder Helle 

Mødetype bestyrelsesmøde 

Referent  En pædagogisk leder 

Tilstede Kirstine- Galaksen 
Mette- Humlebien 
Christian-Kernehuset 
Ruth – Dagplejen 
Rune-Tryllefløjten 
Inge- personale rep  
Camilla -Evigglad 
 

Fraværende Inge  var fraværende , Rune havde sendt Sandie som repræsentant  

Rundvisning i dii Sommerfuglen  

Fremlægger  

Orientering    Rundtur i den flotte nye institution. Der vil senere blive et åbent  hus for alle 
interesserede. Der er stadig mange småting der ikke er færdige indvendigt og 
legepladsen er ikke beplantet og skurene er kun lige påbegyndt.  
 

Indhold   

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Nyt fra dagtilbuddet og alle afdelinger 

Fremlægger Helle og alle andre på skift 

Indhold/diskussion  Fra dagtilbuddet: Den 1/3 havde vi en workshop for hele dagtilbuddet hvor vi arbejde 
med relationer og sproget. Fx skulle vi fortælle hvor ledes hver enkelt skabete en 
relation til børnene og lære af hinandens metoder. Vi gik fra mødet med en opgave på 
at have et emne hver stue skulle arbejde videre med.  Der er kommet ny leder i 
Evigglad: Allan som startede den ¼. Vi oplever meget sygdom blandt personale og 
børn men håber det bliver bedre efter påske. Den 5/5 er der personale fest i 
Sommerfuglen. Kort status på Århus kommunes arbejde med modtagelse  af flygtninge 
fra Ukraine. De bliver modtaget på Frydenlunds skolen hvor man har lavet en legestue 
og hvor alle skolebørn bliver undersøgt af psykologer for at se hvilken støtte der skal 
sættes ind. Senere når mødrene kommer i arbejde kommer børnene i daginstitutionen 
men det er endnu ikke besluttet hvor og hvordan.  Efter at have evalueret læreplanen 
på forældrerådsmøderne i år er vi klar til at sætte dem ind på hjemmesiden senere på 
året. Fra september vil der komme uvildige tilsyn i alle afdelinger – resultaterne af 
disse vil blive sat på hjemmesiden. Punktet kommer på næste års bestyrelse og 
forældrerådsarbejde. Sidste møde i år den 7/6 kl 18,30 vil være forberedelse af valget. 
Galaksen: her har de haft arbejdsonsdag fra 15,30-18 med deltagelse af 70 børn og 
voksne. Der blev lavet meget og afsluttet med fællesspisning. Aftalt 
bedsteforældredag, sommerfest med valg inden sommerferien, snak om køn og pige 
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og drenge lege og en fælles heldagstur for hele institutionen.  
Humlebien: her er den nye struktur ved at være faldet på plads,  der arbejdes både i 
forældreråd og i dagligdagen med børn og kønsroller / drenge og pige lege m.m ud fra 
en artikel som alle skulle læse. 
Sommerfuglen: der er aftalt sommerfest med valg før sommerferien 16/6, 
Evigglad : ny leder og ny struktur og på dag 4 går det fint, her blev forældrerådet 
spurgt om deres ideer til årets gang, og Allan fortalte om sin vision med huset og 
hvordan der vil blive sat fokus på temaer og læring hele dagen.  
Tryllefløjten:  havde lavet et langt skriv om fx nomering, sikkerhed, legeplads, 
turebørnefødselsdag som var anderledes i Tryllefløjten end i Galaksen  mv vi 
gennemgik nogle af punkterne og jeg forklarede at alt ikke er ens fx normeringen da 
der nogle steder er eksterne midler. Og at opgaven er at bakke institutionen op, 
 Stor opbakning til arbejdsdage fra forældrerådet, så det bliver noget Tryllefløjten skal 
have planlagt . 
 

Konklusion  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

    

   

Forældretilfredshedsundersøgelsen 

Fremlægger Helle  

indhold Gennemgang af resultatet- er ikke kommet  

Konklusion  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Evt   

Fremlægger Alle 

Indhold / 
diskussion 

Der var lidt snak om forældrerådets opgave. At støtte institutionen i det gode 
pædagogiske arbejde, både ved fysik hjælp ved arrangementer og med ideer og 
inspiration. Samt være med til at evaluerer den pædagogiske læreplan løbende.  
Lidt kedeligt at der havde været så meget evaluering af læreplanen. Desværre er det 

en af opgaven       

  

Konklusion  
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

 
  
 


