
 
 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Holm- Rundhøj Dagtilbud 
Mandag den 2. oktober kl. 19.00 – 21.00 

DII Elverhøj, Nygårdsvej 11 
 

1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens medlemmer 
Til stede: Iben (Flyverhøjen), Ditte (Vuggestuen 65), Kasper (Holme børnehus), Lise (Kløverhu-
len), Laura (Elverhøj), Liva (T5) 
 
2. Rammer for bestyrelsesarbejde 

• Aftale om referat og sted 
i. Hvis ingen ønsker posten fast, foreslås den rullende mellem bestyrelsens 

medlemmer. 
ii. Valg af referent for i dag. 

 
Rullende mellem bestyrelsesmedlemmerne vedtaget. T5 tager referat 
d.d. 
 

• Aftale om tidspunkt og længde af bestyrelsesmøder 
i. Hvis ikke andet ønskes, foreslås det, at møderne ligger i tidsrummet kl. 

19.00 – 21.00. 
ii. Det foreslås, at bestyrelsesmøder afholdes rullende på skift mellem de en-

kelte afdelinger, og at den lokale repræsentant står for the/kaffe og kort viser 
rundt i afdelingen.  
 
Vedtaget! 

 
Mail og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer sendes til Martin på  
mahu@aarhus.dk 
   

3. Bestyrelsesåret der kommer - hvad vil vi som bestyrelse gerne arbejde med? 
Rammen for bestyrelsesarbejdet er Børne & Unge politikken for Aarhus kommune.  
Herudover har den afgående bestyrelse ytret bl.a. ønske om, at der arbejdes med: 

• Hvordan arrangementer i højere grad kan være fællesskabsskabende. 

• Drøftelse af brug af og gode erfaringer med BørneIntra. 

• Fortsætte med at låne erfaringer af hinanden – rød tråd mellem bestyrelse og foræl-

dreråd. 

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

bliver mere håndgribeligt for alle forældre. 

• Oplæg fra søvncoach. 

Se mere uddybet i referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

   
Hvordan ønsker I som bestyrelse at arbejde med emnerne og evt. nye emner? 
 
Tidligere bestyrelses forslag: Bus – der kommer ændringer!  
 
Ny bestyrelses forslag: forslag til temaer både 0-6 år, men også mere aldersopdelt (fx 
børns seksualitet, Lola Jensen, sundhedsplejerske)  



 
 
Temaerne kan bruges som oplæg til diskussion. 
Lola Jensen oplæg i uge 15 – hvad tænker forældrerådet omkring det at mødes 
umiddelbart efterfølgende for at tale om det, eller skal der gå en uges tid inden op-
følgning? Kan det kombineres med forældre”komsammen”, hvor der også bliver talt 
om børnenes hverdag, med Lola’s oplæg som et underpunkt? 
 
Bestyrelsen foreslår/planlægger temaet, og de enkelte forældreråd bestemmer, hvor-
dan opfølgningen skal foregå. 
 
Tur til springhallen i Vejlby Risskov – aldersopdelt. 
Liva finder ud af, om institutionerne kan få et tilbud fra Højbjerg Gymnastik Forening 
(Lisbeth) mhp. at leje ’springhal’. 
 
 
 

4. Konstituering af formand og næstformand 
Formand og næstformand vælges for et år ad gangen.  
Formandens opgaver er, i samarbejde med dagtilbudsleder, at udarbejde dagsorden til be-
styrelsesmøderne og efter aftale at lede møder og sikre, at alles synspunkter får plads. For-
mand modtager og formidler desuden post til bestyrelsen og tegner bestyrelsen mellem 
møder. 
Hvem ønsker at stille op som formand? 
Hvem ønsker at stille op som næstformand? 
 
Laura er bestyrelsesformand. Iben er næstformand. 
 

5. Eventuelt 

 
Datoer for bestyrelsesmøder er: 

• 2/10 - 2017 

• 5/12 - 2017 

• 7/2 - 2018 

• 4/4 - 2018 

• 7/6 - 2018 

• 13/8 - 2018 

 
 

 
 


