
Referat af bestyrelsesmøde i Holme-Rundhøj Dagtilbud 
Tirsdag den 5. december 2017 

Børnehuset Tulshøjvej 5 

 
Referent: Holmetræet 

 

Tema: Vidensdeling fra bestyrelse til råd til alle forældre/medarbejdere 
  

Til stede: Martin (Dagtilbudsleder for Holme-Rundhøj Dagtilbud), Laura (Elverhøj), Iben (Flyverhøjen), Sofie 

(Vuggestuen 65), Liva (T5), Kasper (Holme Børnehus), Michael (Jorden Rundt), Gitte (Dagplejen) og Lasse 

(Holmetræet) 

Afbud: Ditte (medarbejderrepræsentant), Lise (Kløverhulen) og Michel (Dagplejen) 

1. Rundvisning af Liva 

Liva tog bestyrelsen med på tur i T5 – et børnehus, der består af én vuggestue, én blandet stue for 

vuggestuebørn og børnehavebørn (2-3 år), en stue med børnehavebørn på 4 år og en før-skole gruppe, der 

primært holder til i multihuset/værkstedet ude på legepladsen (benytter desuden fællesrummet i T5). 

2. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse 

Formål med punktet: 

• At dele viden og gode idéer på tværs af dagtilbuddets forældreråd/afdelingen 

• At informere om specifikke tiltag i dagtilbud eller afdelinger 

▪ Iben (Flyverhøjen) – Fokus/videndeling: Brugen af Intra, Robuste børn, Organisering af forældreråd 

(ønsker for nuværende ikke at knytte flere forældreudvalg, udover forældrerådet, til institutionen), 

Søvncoach (ønsker for nuværende ikke en politik på området), Frokostordning (ændringer grundet 

brand i Kløverhulen), Lus er et problem i institutionen, Åben institution og legedage, Lola Jensen 

(planlægning af kommende forårsarrangement), Fastelavn (forældreråd står for planlægning – øvrige 

forældre hjælper til – personalet er ikke tilknyttet.)  

 

▪ Laura (Elverhøj) – Fokus/videndeling: Indkøring af forholdsvis nyt forældreråd inkl. ny formand, 

Søvncoach (mulighed for at pædagog bliver uddannet), Fokus på julefest (forældreråd arrangerer), 

Frokostordning (ændringer grundet brand i Kløverhulen) 

 

▪ Sofie (Vuggestuen 65) – Fokus/videndeling: Nyt forældreråd samt ny pædagogiskleder, Legedag fra 

kl.10.00 – 12.00 på udvalgte søndage er planlagt, Forældreråd arrangerer fastelavn, Branding af 

vuggestuen (en større gruppe er rykket til Viby – der mærkes dog fremgang.) 

 

▪ Liva (Tulshøjvej 5) – Fokus/videndeling: Tilbygninger af T5 og opbygning af ny institution ved T3 har 

forældrerådets store fokus, Lola Jensen (planlægning af kommende forårsarrangement.) 

 

▪ Kasper (Holme Børnehus) – Fokus/videndeling: Lola Jensen (planlægning af kommende 

forårsarrangement), Holme Børnehus ønsker at afprøve en Facebook forældregruppe som 

supplement til Intra (Intra kommer ikke bredt nok ud – information bliver ikke altid læst), Fokus på 

den gode tone ved opslag, Forældreråd går forrest bl.a. ved altid at påføre sig blå futter ved 

aflevering og afhentning.  



 

▪ Gitte (Dagplejen) – Fokus/videndeling: Forældretilfredsundersøgelse og søvn. 

 

▪ Michael (Jorden Rundt) – Fokus/videndeling: Digitale kommunikation. 

 

▪ Lasse (Holmetræet) – Fokus/videndeling: Fokus på at få integreret Holmetræets tre forældreudvalg 

(forældreråd, aktivitetsudvalg og støtteforening) bl.a. via fællesmøder, i forlængelse af 

forældrerådsmøder – ledelsen deltager på fællesmøder, Forældreudvalg ønsker at arrangere en 

fælles forårsfest, hvor musik er omdrejningspunktet, Større fester/arrangementer kontra mindre 

forsamlinger/nærvær (fordele/ulemper), Repræsentant har siddet med i ansættelsesproces (god 

oplevelse), Forældrekaffe (stor succes – afholdes ca. engang i kvartalet), Forældreråd som gode 

ambassadører. 

 

▪ Martin (Dagtilbudsleder)  – Fokus/videndeling: Bestyrelsen blev informeret om nedbrændt institution 

og forventede plan herfra (børn blev hurtigt genhuset og driften er normaliseret). Der holdes 

løbende byggemøder i forhold til proces. For nuværende undersøges det, om sokkel kan genbruges. 

Hvis sokkel kan genbruges, er der en forventning om, at genopbygningsprocessen tager et års tid. 

Andre tekniske krav kan dog komplicere processen. Ansvarlige bliver klogere på tekniske 

undersøgelser i løbet af de kommende to-tre uger. Status og information om processen lægges 

løbende på Intra. 

 

3. Vidensdeling fra bestyrelse til råd til alle forældre/medarbejdere. V. Laura 

Formål med punktet var, at drøfte hvordan viden bedst muligt deles mellem bestyrelse og øvrige forældre i 

dagtilbuddet. 

 

Hvordan får bestyrelsen sine budskaber ud til forældreråd og videre til forældre? 

Gruppearbejde (tre grupper af tre personer) 

 

Gruppe 1) Fra forældreråd til bestyrelsen 

- Generelt skal vi i bestyrelsen være bedre til at videndele om både de store tiltag/beslutning og det 

nære, der i løbet af året bliver diskuteret og bearbejdet i og/eller iværksat af forældrerådene. 

- Den afgående bestyrelse (2016/17) satte i foråret 2017 fokus på en øgede videndeling 

bestyrelsesmedlemmerne imellem, hvilket er blevet taget godt imod  

- Et fast punkt på bestyrelsesmøderne ”Nyt fra forældreråd, personale og ledelse” skal være med til at 

inspirere og sikre et fortsat fokus på bedre videndeling fra forældreråd til bestyrelsen  

Gruppe 2) Fra bestyrelsen til forældreråd 

- Bestyrelsen ønsker ikke, at blive et mere eller mindre isoleret organ. Bestyrelsen ønsker at knytte et 

endnu tættere bånd til forældrerådene. Bestyrelsesmedlemmer, der også sidder i forældreråd, har 

mulighed for at informere og ikke mindst medtage relevante emner/viden/ideer med hjem til 

institutionerne. Derved sikres en større grad af nærhed og aktualitet for de enkelte forældreråd. 

- Bestyrelsen har et ønske om at blive et fast punkt på dagsordenen til forældrerådsmøderne (hvilket 

allerede er tilfældet i flere af dagtilbuddets forældreråd i dag) 

- Bestyrelsesmedlemmer skal i endnu højere grad ”sælge” de gode budskaber og emner til 

forældrerådene samt dele inspiration og videndeling med forældrerådene.  

 

 

 



Gruppe 3) Fra forældreråd til øvrige forældre 

- Emner der kort blev vendt som gode eksempler i kommunikationen fra forældreråd til øvrige 

forældre: 

o Forældreråd som rollemodel, ambassadører, kulturbærer 

o Synlighed overfor forældre (fx forældrekaffe, hvor forældreråd kan tage budskaber med til 

forældrerådsmøder/ledelsen) 

o Afstemning om madordning 

o Valgaftner 

o Øvrige tiltag initieret af forældrerådet (fester/arrangementer/temaer mv.) 

  

Martin og Laura samler op på input/forslag fra bestyrelsen og udfærdiger mulige teser, som bestyrelsen og 

forældrerådene kan tage op til evt. videre diskussion.  

4. Kvalitetsrapport 

Som led i det kommunale tilsyn udarbejdes der hvert andet år en kvalitetsrapport for alle dagtilbud, skoler 

og fritidsklubber i Århus kommune. 

  

Kvalitetsrapporten består til dels af: 

• Forskellige nøgletal. Herunder data fra brugertilfredshedsundersøgelser og afholdte status- og 

udviklingssamtaler med jer forældre. 

• Beskrivelser af hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis ud fra bestemte temaer. Lederteamet 

arbejder pt. på denne del. 

  

Bestyrelsen kom med sine input/kommentarer til Dagtilbuddets kvalitetsrapport og Lauras udkast.  

Målinger, der sprang i øjnene, blev diskuteret. Herunder hvad der var institutionens opgave kontra forældrenes 

opgave/ansvar (konkret blev især spørgsmål vedr. kost/overvægt i kvalitetsrapporten diskuteret). 

 

5. Eventuelt 

Sygdomsproblematikken i institutionerne blev kort diskuteret. For nuværende er der enighed i bestyrelsen 

om, at emnet er et anliggende ude i de enkelte institutioner.  

Forslag om en bestyrelses Facebook gruppe. Forslag/ønsket hænger især sammen med fokus på videndeling 

og mulighed for tættere kontakt mellem bestyrelsesmøderne. Punktet tages op på kommende 

bestyrelsesmøde 7. februar hos Holmetræet. 


