
                                                   Dagtilbuddet Skjoldhøj 

                     Legehuset – Regnbuen – Mariehønen – Skjoldhøjen         

Venøvej 7 – Smilehullet –  Dagplejen 

d. 28. maj 2015  

Kære bestyrelsesmedlemmer 

Så er vi ved at være der, hvor vi nærmer os sommeren med varme, sol og sommerferie. Vi er også ved at 
nærme os vores sidste møde inden sommerferien, derfor får i hermed en dagsorden. 

Det føles som længe siden, vi har haft møde. Jeg glæder mig til vi ses. 

MVH 

Eva 

 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Tid og sted: onsdag d. 10. juni 2015 kl. 19.00 -21.00 på dagtilbudskontoret Skjoldhøjvej 9 8381 Tilst 

Deltagere: Anne Mette – Camilla – Camilla M. – Iben – Jane – Jannie – Kirsten – Linda – Line - Pernille – Sussie – 
Eva.    

Afbud: fra Sussie 

Forplejning: Kaffe/the vand og lidt sødt. 

Dagsorden 

Ref. fra sidst 

Godkendelse af dagsorden 

Siden sidst – Hvad sker der i afdelingerne og i området? Gensidige orienteringer. 

Skjjoldhøjen fortæller at Irmgard er blevet leder for Mariehønen og Skjoldhøjen.  

Dagplejen fortæller at en dagplejer bliver omplaceret.  

D. 8. september skal der vælges nyt forældreråd i dagplejen og det foregår ved fællesspisning med oplæg 
omkring familiehuset på skolen. 



Regnbuen fortæller, at der er afholdt fødselsdag med hygge og OL. 

Mariehønen fortæller at der har været afholdt en arbejdsdag i Mariehønen med god tilslutning. Hemmelig 
dag og alle tiders dag. 

Venøvej 7 fortæller om et højt aktivitetsniveau med fødselsdag, cafe dage, arbejdsdag, fællesspisninger mv.  

Gitte Lau stopper og går på pension 1. oktober. Hun stopper d. 4. september. 

Der har været afholdt kål uge med køkken Helle. 

Smilehullet har også haft en arbejdsdag og der var stor tilslutning. Forældrecafe ol. 

Ny barselsvikar ansat Tom Wegner, da Charlotte går på barsel d. 1. august. 

Legehuset har haft bedsteforældredag. Forældrene bager boller og tager med og en plante, der kan plantes 
med deres barnebarn, arbejdslørdag, fødselsdagsgrill med tryllekunstner og kagemand. Været på tur med de 
børn der skal i skole efter sommer. 

Skal til at have natur uge, hvor børnene skal hjælpe med at rydde legepladsen op og ude i området. Der bli-
ver lavet bål og alle er meget ude. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emne: Fælles bestyrelsesmøde 

Formål: Et ref. af hensyn til de medlemmer som ikke var til stede. 

Baggrund: at synliggøre de emner, som vi skal forholde os til i bestyrelsen. 

Vi skal i næste periode arbejde med at få konkretiseret de forventninger som vi har til hinanden og selvfølgelig 
arbejde med den tidlige indsats. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emne: Tidlig indsats og fælles forventninger til samarbejdet 

Formål: Hvad kan bestyrelsen byde ind med i disse emner? 

Baggrund: Vi ved hvad tidlig indsats er for os f. eks ”Familiehuset” men hvad forstår vi ved fælles forventninger, 
når vi har beskrevet en kommunikationsstrategi? 

En case kunne være en god ide at skrive ind i pjecen for at afmystificere det at gå i familiehuset – et forslag 
fra bestyrelsen. 

Der blev afholdt en brainstorm på forventninger i forhold til ovenstående bestyrelsesmøde. Forventningerne 
afspejlede at det er svært.  

Jeg har taget et billede af vores brainstorm og veddhæftet til inspiration for den næste bestyrelse. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emne: ansøgninger til fonde – noget nyt her? 

Baggrund: Legestuens legeplads 



Pernille og Camilla arbejder videre med ansøgningerne og i ansøgningen kommer der til at stå, at det er for-
ældrene som er afsender fra bestyrelsen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emne: bestyrelsesmøde efter sommer 

Formål: Skal vi lave en dato for bestyrelsesmøde i august/september, da næste møde først ligger d. 1. oktober 
2015? 

Det var der ikke stemning for, da det var svært at få passet ind i august og forældrerådsvalgene ude i afdelin-
gerne allerede var planlagt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVT. Forældre der ligger billeder op af de andre børn. Eva finder Aarhus kommunes politik for deling af billeder. 

Opsamling og evaluering på mødet af hensyn til referenten og udviklingen af vores møder. 

Punkter til næste møde: Billeder på sociale medier – Fonde status dagplejen.. – Familiehuset - forventningsaf-
stemning fra barinstorm. 

Evaluering: 

Godt med fri dialog til møderne. 

 

God sommer og tak for indsatsen til møderne ønskes af Eva  

 

 

 

 

 


