
Referat Bestyrelsesmøde 13.08.2018 
 

Sted: Holme Børnehus 

Tid: 19.00-21.00 

Referent: Elverhøj 

 

1) Rundvisning 

Kasper viser rundt  

 

2) Lyn-nyt fra afdelingerne.  

Hver afdeling forbereder 1-2 ting, det er væsentlige at informere bestyrelsen om. 

Tulshøjvej:  

▪ Har i forældrerådet læst artikler om køn og kønsroller blandt børn og i den 

forbindelse snakket om, hvordan man kan bruge den viden på at blive klogere 

på kønsproblemstillinger – både i hjemmet og i institutionen.  

▪ Der er blevet ansat to nye pædagoger; én til vuggestue og én til børnehave. 

Kløverhulen:  

▪ Byggeriet af ny institution trækker ud pga. manglende licitationsaftaler for 

håndværkere. Man har tidligere indhentet totalentreprise i kommunen, men nu 

skal der indhentes på alle håndværkergrupper. 

▪ Det fungerer rigtig fint med opdelingen mellem børnehave og vuggestue. 

Børnehavebørnene bliver nu afleveret på Nygårdsvej og går kl. 9 ned på 

Tulshøjvej. 

Dagplejen:  

▪ Dagplejen skal i gang med kompetenceforløb, så de opnår status af krops- og 

bevægelsesassistenter. Forløbet påbegyndes snart og involverer både 

aftenseminarer, dagsundervisning og workshops sammen med forældre og 

børn.  

Vuggestuen 65:  

▪ Ikke noget nyt. 

 

 



Holmetræet: 

▪ Har fået ny leder og det nye samarbejde mellem leder og råd skal etableres.  

▪ Normeringen skal skaleres – for mange børn ift. kvadratmeter.  

▪ Valgaften i starten af september, skal have 20 forældre, da der er tre forskellige 

udvalg. 

Holme Børnehus:  

▪ Intet nyt. Skævt årshjul har gjort, at der ikke er nogle møder i 

sommeren/sensommeren.  

▪ Nyt valg snart, fokus på at få de nye med. 

Elverhøj:  

▪ Intet møde siden sidst. 

Flyverhøjen:  

▪ Skal have ansat en ny pædagog og medhjælper.  

▪ Fra medarbejdersiden klarer man fint, at Annette fungerer som konstituereret 

dagtilbudsleder og Christina både er pædagogisk leder i Elverhøj og Flyverhøjen. 

Fra dagtilbud:  

▪ Hold tre starter på læringsforløb om robusthed og vedholdenhed. Da forløbet er 

en del af Aarhus kommunes indsatser i fht. forebyggende indsats, kan der søges 

om midler til vikardækning, når pædagogerne er fraværende på kurset. 

Der er tale om ledige personer som har en fleksjobbevilling. Flere afdelinger har 

søgt og fået 10 timer. I foråret 2019 forventes et hold fire.  

 

 

3) kort fra Annette (konstitueret dagtilbudsleder)  

 

• Den kommende organisationsundersøgelse i Børn & Unge bliver offentliggjort d. 22. 

august – sammen med et kommende sparekatalog. 

• Skal der nedsættes en gruppe til at arbejde med høringssvar? 

o Annettes forslag; nogle, der vil sætte sig sammen og lave et høringssvar mellem de 22. 

august-12. september: Kan evt. skrive sammen i google docs eller lignende.  

• Kasper kunne være interesseret.  

• Meld tilbage til Annette, hvis man er interesseret i at deltage. Både 

bestyrelsesmedlemmer og forældrerådsrepræsentanter er velkomne i 

arbejdsgruppen. 

• Høringsfrist på forslag er 12. september.  

 

 



4) Årsberetning for bestyrelsesåret ’17-’18. 

Hvad har fungeret? Hvad har ikke fungeret? Hvad skal der fokuseres på næste år? 

• Hvad har vi arbejdet med i år:  

o Vi har sendt et høringssvar på nye styrelsesvedtægter. Tidskrævende proces og det bør 

overvejes, om vi næste gang kan være flere om det – både så produktet kan blive bedre, 

men også så vi i højere grad kan få flere dagtilbudsbestyrelser involveret. 

o Vi har haft stort fokus på erfaringsudveksling hele året. Hvordan kommunikerer vi 

mellem forældre, forældreråd og bestyrelse. Hvordan deler vi de gode erfaringer, der er 

i de forskellige afdelinger? Vi har i den forbindelse udarbejdet tre teser for god 

vidensdeling, der forhåbentlig kan få liv ude i afdelingerne.   

o Vi har fået en facebookgruppe, som vi håber er med til at etablere en lettere 

kommunikationsvej i det daglige. 

o Vi har haft et fælles oplæg fra Lola Jensen for alle forældre og personale- , det samlede 

hele dagtilbuddet. Sådan et vil vi gerne have igen næste år. Men det er vigtigt, at 

oplæggets pointer får liv ude i institutionerne. Til næste gang skal vi derfor arbejde med 

en ordentlig rammesætning for dette. Med Lola Jensen var det indtrykket, at der ikke 

blev arbejdet videre med det. 

 

• Hvad vil vi gerne have fokus på næste år: 

o Forventningsafstemning og definitionsafklaring af, hvad det vil sige at være 

bestyrelsesmedlem og forældrerådsmedlem. 

▪ Hvad har man af hjemmel, ansvar osv.?  

▪ Hvad forventer dagtilbuddet af bestyrelsen? 

▪ Produkt: Lave en folder/et A4-ark om, hvordan det er at være i forældrerådet og 

bestyrelsen. Mulighed for, at arket kan deles ud til forældremøder med valg, 

sættes i informationspjecer fra afdelinger, lægges på hjemmesider osv.  

• Indsætte citater fra medlemmer af bestyrelsen i folderen; ”Jeg er 

medlem af bestyrelsen fordi (…)” 

• Overvej om teserne for vidensdeling skal med i folderen. 

o Velkomstpjecer generelt. Se på og gennemgå. Hvordan fungerer vores kommunikation 

udadtil (til eksempelvis nye forældre)?  Kan man engagerer forældre i forældreråd og 

bestyrelsesarbejde gennem pjecerne? 

o Bestyrelsesformandspost; hvordan kan vi gøre det mere attraktivt? Kunne man lave et 

arbejdende udvalg. Planlægge møderne i fællesskab, sende temaet ud.  

 

• Hvad har fungeret: 

o Strukturen har fungeret fint. Med rundvisning, nyt fra institutionerne (1-2 punkter), et 

tema (gerne gruppearbejde og opsamling i plenum), eventuelt (sendes pr. mail eller 

tages i starten). 

 

 



5) Ny dagtilbudsleder  

Status på ansættelsesproces, forslag til spørgsmål til samtaler d. 20. og 28. august 

• Input til spørgsmål; Hvordan vil du skabe en relation til bestyrelsen? Til forældrene? Hvordan ser 

du dig selv som leder? 

• God økonomisk indsigt. 

• Synlighed i dagtilbuddet. Samarbejder på tværs. 

 

• Hvordan kickstarter vi samarbejdet med den ny dagtilbudsleder? 

• Hvad vil vi gerne have justeret, ændret eller bibeholdt i samarbejdet mellem dagtilbud, 

bestyrelse og dagtilbudsleder? 

Evt. 

• Hvordan bestyrelsesformandsrollen bliver fortolket.  

o Laura laver sådan en. 

 


