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Bestyrelses møde 

Dato:0
9/6-21 

Mødetid:  
19-20,30 man vælger selv om vil 
være med på teams eller ej 

 

Mødein
dkalder 

Helle 

Mødety
pe 

bestyrelsesmøde 

Referen
t  

Helle 

Tilstede Camilla- Tryllefløjten 
Kirstine- Galaksen 
Ruth- dagplejen 
Signe – Evigglad  
Inge- personale repræsentant 
Lizette kom forbi og deltog  

Fravær
ende 

Christian – Kernehuset 
Mette- Humlebien 

 Opsummering på hvad vi har arbejdet med i dette skoleår 

Fremlæ
gger 

Helle 

Oriente
ring og 
evt. 
komme
ntering 

 Møde i september: her konstituerede vi os, aftalte datoer og fik en kort opdatering på status i 
dagtilbuddet 
 
Møde i november: Her arbejdede vi med inddragelse af forældrene, både i forhold til udvikling af 
egne børn og i hverdagens arbejdet med den styrkede læreplan. Samt BørneIntra hvilke 
informationer ønsker man som forældre, hvad er for meget og hvad er for lidt. 
 
Møde i februar: forældresamarbejdet: gensidige forventninger- hvilke og hvordan. Hvordan får vi 
alle forældre til at deltage i møder, aktiviteter. Inspiration til nye forældremøder. Mere om 
Børneintra og metode til at få alle til at læse det. Aula- hvornår, hvordan. 
 
Møde i april: det pædagogiske personales nye arbejdstidsregler og hvilken indflydelse d isse kan 
få for forældre og børn. Årets førskole: hvor og hvordan. Regnskab 2020 gennemgået. 
Information om at tilsynet fra kommunen er gået fra en kvalitets samtale hvor alt data blev 
gennemgået hurtig (forældretilfredshed, de fysiske rammer, børnefremmøde, dialoghjulet m.v) til 
en struktureret samtale om hvilken data kalder på at vi skal udvikle os for at give børnene de 
bedste forudsætninger for udvikling.  
 
Som noget nyt har vi prøvet at lave samme indhold på forældrerådsmøderne som på de 
efterfølgende bestyrelsesmøder. 
Undtagen på det sidste hvor vi kun holder bestyrelsesmøde da alle afdelinger skal afholde valg til 
forældremøde og bestyrelsen inden 1.september og flere afdelinger venter på at de nye børn 
kommer ind og de kommende skolebørn er ude af systemet.  
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Komme
ntarer 

Det har været godt at have de samme punkter på begge møder , så de kan diskuteres i 
forældrerådet først. Det vil være godt derfor i fremtiden at få dagsordenen ud tidligere.  
Spændende at være i forældreråd og bestyrelse da man her høre hvad der rør sig , kan komme 
med sin menig og være med til at sætte ny retning.  

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

Emner der skal på dagsordenen til næste år 

Fremlæ
gger 

alle 

Indhold Hvordan er Århus kommune Børn og Unge organiseret? Hvordan er 
dagtilbuddene organiseret? 

Forslag 1 

 
 
Klimafonden – kan vi tænke i science eller natur for børnene og herved 
søge penge til spændende projekter som vi alle kan lære af  
 
 
Drengene i en verden fyldt med piger og kvinder: får vi til gode set deres 
behov for aktivitet eller skal de ”bare” lære at sidde stille 

 
Forslag 2 
 
 
Forslag 3 

 

Konklus
ion 

 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

    

   

Aula og ferie 

Fremlæ
gger 

diskussion 

indhold Malene forældre fra Tryllefløjten og Michelle forældre fra dagplejen vil gerne  bruges som 
superbrugere på forældre Aula. 
Ferie her hav vi lidt udfordringer som vi arbejder med: da det ikke er muligt at trække ferielister 
med navne på. 
Og vi skal have lært alle forældre at gå ind og melde deres barns ferie ind på Aula i  god tid så vi 
kan nå at afbestille mad og vikarer.  
Ide: at vi inden hver ferie perioder sætter et skriv på Aula hvor vi forklarer vigtigheden i at alle 
får meldt ferie ind. 
  
 

Konklus
ion 

.  

Aktion  Ansvarlig Tidsfrist  

    

Evt 

Fremlæ
gger 

 Vildt kameraer med 2 formål – lære børnene hvad der sker på legepladsen i forhold til dyrelivet  
om natten og en let overvågning. 
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Indhold 
/ 
diskussi
on 

Signe hører hvad det vil koste at få sat nogle gode vildtkameraer op på alle legepladserne. 

  

Konklus
ion 

 
 

Aktion Ansvarlig Tidsfrist 

   

 
 TAK for et godt samarbejde i 2020/21 .Jeg glæder mig til at se flere af jer til næste bestyrelsesår.  
 


