
 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Holme-Rundhøj Dagtilbud 

Onsdag 30. 10. 2018 

 

Deltagere; 

• Liva – mor til to børn i Tulshøjvej 5 

• Sara-  mor til to børn i Flyverhøjen 

• Kasper – far til barn i Holme Børnehus 

• Aasemarie – mor til barn i Jorden Rundt 

• Claes – far til barn i Dagplejen 

• Sarah – mor til barn i vuggestuen 65  

• Ditte – personalerepræsentant i vuggestuen 65  

• Gitte – personale repræsentant i dagplejen 

• Tina – pædagogisk leder  / suppleant for dt-leder 

• Annette  - konstitueret dagtilbudsleder 

Fravær 

• Forældre Kløverhulen - Tore  

• Forældre Elverhøj – Carina 

• Forældre Holmetræet.   

• Medarbejder-fra Jorden Rundt - Tanja 

 

1. Der indledes med velkomst og præsentationsrunde.  

 

2. Annette orienterer om formålet med - og arbejdet i bestyrelsen.  

Børne- og ungepolitikken danner et fundament for alle beslutninger – sammen med Aarhus 

kommunes styrelsesvedtægter for dagtilbud.  

Medlemmerne repræsenterer bredde og mangfoldighed – skal tage det store perspektiv og 

repræsentere ALLE forældre og alle afdelinger. Vi laver en lille sjov øvelse, som kan give et visuelt 

billede af bestyrelsens arbejde.  

(alle medlemmer har inden fået diverse bilag tilhørende punktet) 

 

3. Der skal udarbejdes en forretningsorden for rammen / strukturen for møderne.  

Der var dialog med udgangspunkt i vejledning – men også med udgangspunkt i tidligere års 

mødestruktur. 

 

Følgende blev aftalt – som skrives ind i en kommende forretningsorden;  

• Kommunikationen mellem medlemmerne foregår via intra.  

• Afbud sendes til Annette – på intra (eller mail annewa@aarhus.dk) 

• Møderne holdes på skift i husene  



• Referent er den der afholder mødet næste gang. 

• Tidsramme for møderne er 19.00-21.00 

• Mødet starter med en hurtig rundvisning i den institution mødet holdes i.  

• Formanden har en koordinerende funktion, er mødeleder og sørger for, i samarbejde med dt-leder, 

at sende dagsorden ud. Der arbejdes efter en forventning om, at alle tager ansvar og bakker op 

om de opgaver som kommer løbende, så formanden ikke kommer til at stå alene med en større 

arbejdsbyrde.  

• Fast punkt: Kort nyt fra afdelingerne. 1 - 2 fokus punkter fra hvert hus. Det skal sikres at denne 

runde ikke bliver for lang.  

• Eventuelt punkter sendes i forvejen til formanden eller dt-leder eller siges under den korte runde 

så der kan tages højde for det i tidsplanen. Punkter under eventuelt er ikke beslutningspunkter. 

 

Idé:  At bestyrelsesmedlemmer på skift er tovholder på et emne og kan invitere personale eller andre til 

at komme med korte oplæg. 

 

Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Liva fra Tulshøjvej 5.  

Næstformand: Sara fra Flyverhøjen 

Datoer for kommende møder 

Onsdag d. 16. januar -  på Tulshøjvej 5 

Torsdag d. 28. februar 

Mandag d. 6. maj  

 

Valg til forældreråd og bestyrelse skal ske i juni 2019 – i forhold til nye styrelsesvedtægter udarbejdet i 

forlængelse af den nye dagtilbudslov fra juli 2018. 

Mulige temaer: 

Principper udledt af den nye Dagtilbudslov 

F.eks Overgange fra hjem-institution, Vuggestue/dagpleje-børnehave og overgang til skole. 

 

Evt. 

• Urban Goods har kontaktet Bestyrelsen vedr. deltagelse i projektet ”Sammen om Rundhøj” 

Projektbeskrivelse blev udleveret – flere gav udtryk for interesse og Kasper meldte sig som 

koordinator og kontakter projektlederen Astrid for at lave nærmere aftaler.  

 

• Facebookgruppen for bestyrelsen uformel og til vidensdeling. Alt vigtigt bliver sendt via intra. 

Facebookgruppen hedder: Holme-Rundhøj Dagtilbudsbestyrelse 

 

• Rådmanden Thomas Medom har inviteret til dialogmøde for dagtilbudsbestyrelser onsdag d. 21 

november fra 19.00-21.00 på Grøndalsvej 2. Tilmelding til Annette Warnich på annewa@aarhus.dk 

Referent Annette 

mailto:annewa@aarhus.dk

