
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 15/9-22 kl. 17-18.30 i Tulshøjvej 5 

Referent – Holme børnehus/T5 

Tilstedeværende: Mette Guldager (dagtilbudsleder) , Liva (Tulshøjvej 5), Asta (Holme Børnehus), Kamilla 
(Elverhøj), Gøkce (Vuggestuen 65), Daisy (Jorden Rundt), Astrid (Holmetræet). 

Fraværende: Katrine (Dagplejen), Flyverhøjen, Lára (kløverhulen) 

Tema – konstituering, gennemgang af forretningsorden + intro til principper 

1. Velkomst og rundvisning  

2. Indflyvning til bestyrelsesarbejdet v. Mette G  

- Dagtilbuddet har fokus på, og vil gerne inddrage bestyrelsen i, alt det der giver mening. 

- Vi er et mangfoldigt dagtilbud, og har 0-tolerance overfor diskrimination af nogen art 

- På bestyrelsesniveau har vi fokus på dagtilbuddet som helhed, og ikke på hver enkelt 
institution isoleret set. 

3. Valg af formand og næstformand  

- Liva fortsætter som formand. Lára er for nuværende næstformand, men åbning for at de 
nye bestyrelsesmedlemmer som ikke var til stede i dag, bliver spurgt næste gang. 

4. Nyt fra forældreråd, personale og ledelse  

Formål med punktet:  

- At dele viden og gode idéer på tværs af dagtilbuddets forældreråd/afdelinger 
- At informere om specifikke tiltag i dagtilbud eller afdelinger 

Elverhøj – konstitueret leder, da nuværende leder er på barsel. Der er ro på, da der er erfarent 
personale. Har ikke holdt møde endnu.  

Holme Børnehus – har ikke holdt konstituerende møde endnu. Ellers ikke noget nyt. 

Vuggestuen 65 – har ikke holdt møde endnu. Døjer stadig med vandskade, så de er genhuset på 
Neptunvej. Regner med at være retur i Vuggestuen 65 omkring uge 42.  

Jorden Rundt – har ikke holdt konstituerende møde endnu. Har lavet et fødselsdagsskriv ift. 
retningslinjer, hvis man ønsker at holde børnefødselsdag hjemme. 

Holmetræet – har ikke holdt møde endnu. 



Tulshøjvej 5  – sygemeldt leder, har ikke en fast konstitueret men får hjælp af de andre pædagogiske 
ledere, hvor to er fast tilknyttet. 

 

Nyt fra Mette/DT 

- Mangler tre ledere i dagtilbuddet lige nu; én på barsel, én sygemeldt og en fraværende. 
- Der er taget hånd om de involverede institutioner med stedfortrædere, konstitueringer 

o.l. 
- Dagplejens gæstehus på Neptunvej er til rådighed indtil 1. okt. Hvor Vuggestuen 65 

holder til lige nu indtil vandskaden er helt i orden. 
- Gæstehuset rykker tilbage til Holme Børnehus ligesom det tidligere har været. Der er 

ansat en medhjælper i Holme Børnehus, som primært skal tage sig af gæstebørnene fra 
dagplejen fx ved sygdom. 

 

5. Gennemgang og godkendelse af forretningsorden  

- Læs forretningsorden på forhånd (se vedhæftede) – den er godkendt 

6. Madvalg 2022  

- Afholdes digitalt, som sidste gang. Forældre får brev i e-boks. 

- Afstemning om frokostmåltid skal foretages for hele afdelingen (institutionen) eller skal 
deles op efter alder (tidl. Stemt for afdeling). Derudover også hvilken type frokost der 
tilbydes 

- Stemt for at det foretages Institutionsvis. Type af muligheder er madpakker, catering, 
eller den fælles madordning fra kløverhulen (for de samme institutioner som hidtil). 

7. Forberedelse til læringssamtaler i efteråret 2022  

- Se powerpoint præsentation på forhånd (se vedhæftede) 

- 1-2 bestyrelsesrepræsentanter (afhængig af interesse for deltagelse) kan danne en 
gruppe med Mette Guldager, hvor man kan få yderligere oplysninger ang. 
læringssamtalerne og sættes ind i, hvad det vil sige at sidde med. 

1. 10. oktober kl. (10.30)/11-13 på Holme Skole – hele bestyrelsen er interesserede 
i deltagelse – (Astrid, Kamilla, Asta og Liva og udtrykt specifikt) 

8. Bearbejdning/udarbejdelse af princip– udsat til næste møde 

- Udarbejdelse af nyt princip: overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehave 

9. Eventuelt  

- Update på høringssvar – har vi hørt noget siden sidst? Nej 
 



- Andet:  
a) Der bliver spurgt ind til status på samarbejdet med det nye botilbud på 

Nygårdsvej. Der har ikke været gener, og samarbejdet fungerer. 
 

b) Interesse for oplæg af ÅFO ang. forældreråds/bestyrelsesarbejde? Evt i 
forbindelse med et af vores møder. – Vi taler om det i forældrerådene inden 
yderligere beslutningstagen. 
 

c) Kunne man lave en fælles aften for alle forældreråd, hvor der er et oplæg om, 
hvordan et forældreråd/bestyrelse fungerer, enten med en intern eller ekstern 
oplægsholder. – Vi spørger hver især i forældrerådene om det har interesse. – 
giv gerne hurtig tilbagemelding 

 

Til info:  

I vejledning som omsætter styrelsesvedtægterne, er de nye kompetencer skrevet ind flere steder, men der 

er også tilføjet et helt afsnit om tilsyn på side 23 og 24.   

Fra styrelsesvedtægten i dagtilbud: 

6. Dagtilbudsbestyrelsens kompetencer  

Dagtilbudsbestyrelsens kompetence inden for de af Byrådet og Magistratsafdelingen for Børn og Unge 

fastsatte rammer og prioriterede indsatser er  

• 10. at føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende 

dagtilbuddets virksomhed, herunder  

• 10a. at blive orienteret om dagtilbuddets samledes tilsynsresultater hvert 2. år  

• 10b. at udarbejde en kommentar til tilsynet  

• 10c. at blive orienteret og udarbejde en kommentar til handleplanen ved alvorlig bekymring under 

et skærpet tilsyn   

7. Forældrerådenes kompetencer  

Forældrerådets kompetence inden for de af Byrådet og Magistratsafdelingen for Børn og Unge fastsatte 

rammer for tilsyn er:  

• at deltage med repræsentant i det anmeldte tilsynsmøde hvert 2. år, samt i tilsynsmøder ved 

skærpet tilsyn  

• at kommentere afdelingens tilsynsrapport forud for offentliggørelse  

• at udarbejde en kommentar til tilsynsrapporten der kan offentliggøres sammen med 

tilsynsrapporten  

• ved skærpet tilsyn at afgive kommentar fra forældrerådets perspektiv, såfremt sagens karakter 

tillader det 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aarhus.dk%2Fmedia%2F83119%2Fvejledning-til-arbejde-i-bestyrelse-og-foraeldreraad-i-dagtilbud-i-aarhus-kommune.pdf&data=05%7C01%7C%7Ca81f048da85f403819c408da91739d9d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637982222994925802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zn0F7Ydq21RQu8cqxK9ap9%2FLQ1iwHb8d2PB2V82aYP4%3D&reserved=0

