
 

 

Referat til bestyrelsesmøde mandag den 11/10-21 kl. 17-19 i Elverhøj 

Referent – Chanette (Holmetræet) 

Tilstedeværende: Formand Liva (T5), Næstformand Palle (Flyverhøjen), Camilla (HB), Kristina (VG65), Lára 
(Kløverhulen), Anne (Dagplejen), Louise (Jorden Rundt), Chanette (Holmetræet), DT-leder Mette Guldager, 
Pædagogisk leder Caroline (Elverhøj). Institutionernes pædagogiske ledere (PL) var til stede under 
introduktionen: Helle, Bente, Christina, Kirstine, Rikke, Trine. 

Fraværende: PL: Annemarie + Rep. Fra Kløverhulen og VG65, Medarbejderrepræsentant Jeanette 
(dagplejen) 

Tema – Velkommen til ny bestyrelse, gennemgang af arbejdsgang med principper, samt evt. udarbejdelse 
af et nyt princip. 

1. Velkomst fra Mette og rundvisning (17-17.20)  

- Den pædagogiske leder (Caroline) viser rundt i Elverhøj, hvor der i dagligdagen gøres brug 
af små zoner i både indendørs og udendørs arealerne. Der er bl.a. fokus på at have krea-
ting fremme, så børnene inspireres. Både inde og ude er der områder, hvor der som 
udgangspunkt er ”forbudt for voksne”, med mindre de inviteres af børnene eller børnene 
har behov for hjælp. 

2. introduktion af bestyrelsesmedlemmer, PL og DT-leder (17.20-17.30) 

- De pædagogiske ledere introducerer sig selv og angiver normeringen i de repræsentative 
institutioner. 

3. Underskrift på tavshedserklæring + kontakt til bestyrelsen (17.30-17.40) 

- Underskrevet tavshedserklæringer afleveres til DT-leder. 
- Forældre kan bl.a. kontakte bestyrelsen ved at skrive til det lokale medlem på Aula – som 

så tager henvendelsen videre til den øvrige bestyrelse/formanden. 
- Bestyrelsesmedlemmerne kan kontakte hinanden indbyrdes i bestyrelsens AULA-gruppe. 

4. Info ang. botilbud på Nygårdsvej (17.40-17.55) 

- Det er allerede politisk besluttet, at der skal åbnes et nyt kommunalt botilbud på 
Nygårdsvej for borgere med tilknytning til psykiatrien. 

- Botilbuddet bliver en kombination af udslusningstilbud for borgere, som har været indlagt 
på psykiatrisk afdeling, eller borgere som kommer fra eget hjem og som har brug for faste 
rammer og støtte til at kunne klare hverdagen. 

- DT-leder fortæller, at der ikke bliver overrepræsentation af nogen særlig gruppe diagnoser 
blandt beboerne, misbrug er ikke et kriterium for at tilbydes plads på Nygårdsvej. 

- DT-leder fortæller, at der er en god, konstruktiv og opsøgende dialog mellem DT-leder og 
leder af det nye botilbud. Leder af botilbud kan evt. inviteres til at deltage i 
bestyrelsesmøde, såfremt der bliver behov for yderligere afklaring eller dialog med 
bestyrelsen. 



- DT-leder stiler mod samskabelse mellem Dagtilbud Holme-Rundhøj og lokalområdet – 
herunder det nye botilbud. 

- Flere forældre har henvendt sig til bestyrelsesmedlemmer og PL’ere grundet bekymring for 
børnene i de institutioner, som ligger tæt på Nygårdsvej, og der udtrykkes på 
bestyrelsesmødet stor forståelse for, at nogle forældre har en bekymring. 

- Der tales om på mødet, at bekymring muligvis grunder i ”det uvisse” og at der med 
hensigtsmæssige tiltag og tæt samarbejde med leder af botilbud generelt set ikke er 
bekymring omkring åbning af botilbud blandt DT-leder og bestyrelsen. 

5. Bearbejdning/udarbejdelse af princip (17.55-18.25) 

- Godkendelse af princip fra forrige møde: Godkendelse af Budget/regnskab: DT-leder 
forklarer begrebet H-pulje. 
Budget kører fra januar til januar. 
Princip rettes til og godkendes. 
 

- Godkendelse af princip fra forrige møde: Overgang mellem dagtilbud og skole 
Princip rettes til og godkendes. 
 

- Udarbejdelse af nyt princip: 
- Der er stor tilslutning til ”kommunikation” som emne til næste princip: 
- Det drøftes, om det giver mening at udarbejde et princip for, hvordan den enkelte 

institution skal synliggøre overfor forældre, hvordan institutionens profil 
praktiseres. 

- AULA har gjort den digitale kommunikation mellem forældre og institution mere 
besværlig og tidskrævende. Det kan derfor forventes, at den digitale 
kommunikation fortsat vil blive mindre.  

- Forslag til nyt princip: Kommunikation mellem institution og forældre. 
- Forslag til nyt princip: Kommunikation mellem institution og forældre i forbindelse 

med overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave. 
 
Grundet tid skubbes udarbejdelse af nyt princip til næste møde. 

6. Vælg ét princip fra det forgange bestyrelsesår til gennemgang i forældrerådene (læs dem selv 
igennem inden mødet (18.25-18.35) – skubbes til næste møde grundet tidsmangel. 

- Forældresamarbejde 
- Mobilitet af ledere og medarbejdere i dagtilbuddet 
- Overgang mellem dagtilbud og hjem 
- Godkendelse af budget/regnskab 
- Overgang mellem dagtilbud og skole 

7. Eventuelt (18.35-18.45) 

- Åbnet for tilmelding til dialogmøder med rådmanden 12. okt. Kl. 17-18.30 på 
Kragelundskolen, se link: https://deltag.aarhus.dk/node/366 - SENEST TILMELDING D. 
8/10! 

https://deltag.aarhus.dk/node/366

