
Referat af bestyrelsesmøde  
torsdag den 24. august 19 – 21.00 i Flyverhøjen. 
 
Afbud fra; Jorden Rundt, T5, Elverhøj, Holme børnehus og Kisser/personale,. 
  
 

1. Kort nyt fra forældreråd, ledelse og personalerepræsentanter 

 
Flyverhøjen:  

 En del nye medhjælpere er startet efter ferien 

 Nystartet kostordning på Nygårdsvej går godt – børnene er begejstrede for maden 

 Har snart sommerfest med valg til forældreråd og underholdning af Skrallebang 
 
Holmetræet: 

 Forældrerådet har talt om arrangementer, der understøtter fællesskaber – det gav en 
dynamisk debat med nye erkendelser – formentlig vil dette have afsmitning på kommende 
arrangementer. 

 Ditte fremhæver fordele ved forskellige udvalg i forældregruppen. F.eks. et udvalg der kun 
står for fester og arrangementer, mens forældrerådet i stedet kan koncentrere sig om det 
klassiske forældrerådssamarbejde. 

 Der er 4 faste årlige arrangementer, som aktivitetsudvalget står for. 
 

 
Dagplejen: 

 Valg holdes i forbindelse med sommerfest 28/9 
  

Kløverhulen: 

 Har fået nyt produktionskøkken i huset – det fungerer godt 
 
Vuggestuen 65 

 Ansættelsesproces med ny leder. 

 Forældrerådet har rundet året af og besluttet at valg til forældreråd i år skal være 
forbindelse med fyraftensmøde, hvor børnene bliver passet.   

 Forældrerådet udarbejder en planche over ”hvad laver et forældreråd”, så nye forældre 
kan danne sig et billede inden valget. 

 
 

2. Afrunding af bestyrelsesåret der gik 

 
 
Hvad har bestyrelsen arbejdet med i år? 

 ”Giv de blå mærker tilbage til børnene” - robusthed 

 Hvordan vi som forældreråd arbejde med at øge forældredeltagelse til arrangementer 

 Dialogmøde med rådmanden – godt og lærerigt  

 Frokostordninger – hvad og hvordan/fup og fakta i forbindelse med valg hertil   

 Kostpolitik i dagplejen der tog afsæt i hvad skal en daglig kost bestå af. 



 Sammenlignende ting – rundvisning i institutionerne og fortællinger fra afdelingernes 

hverdag, arrangementer.   

    

Hvad vil du/I gerne bestyrelsen arbejder videre med i det næste bestyrelsesår? 

 Videre drøftelse i bestyrelse og forældreråd om hvordan arrangementer i højere grad kan 

være fællesskabsskabende 

 Drøftelse af brug af og gode erfaringer med Børneintra. 

 Hvordan styrker vi forældrekendskab til nye medarbejdere i institutionen – erfaringsdeling 

 Fortsætte med at låne erfaringer af hinanden – rød tråd mellem bestyrelse og forældreråd. 

 Arbejde videre med at dele begrebet ”robuste børn” op i underbegreberne så det bliver 

mere håndgribeligt for alle forældre 

   

Ønsker fra bestyrelsesmedlemmer til næste periode: 

 Oplæg af søvncoach 

 Tydeligere formål med emnerne så det er enklere at tage med hjem – hvorfor er dette 

emne væsentligt? 

 At vi fastholder hinanden i bestyrelsen i at byde aktivt ind med emner. 

 Drøftelse af personalesammensætning i afdelingerne – måske som en del af principiel 

drøftelse ifb. med økonomi. 

 Kan vi som forældre deltage mere aktivt?    

 
Martin deltager (formentlig) i alle møder med valg til forældreråd og kan supplere det lokale 
bestyrelsesmedlem ift. at fortælle om arbejdet i bestyrelsen     
 

3. Eventuelt 

 Buskørsel – er der alternativer til udfasning af klippekort? Ditte tager kontakt til Århus 

forældreforening – også omkring brug af data. 

 

 


