
                                                   Dagtilbuddet Skjoldhøj 

                     Legehuset – Regnbuen – Mariehønen – Skjoldhøjen         

Venøvej 7 – Smilehullet –  Dagplejen 

d. 26. november 2015  

 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Tid og sted: d. 8.december kl. 19.00 -21.00 

Deltagere: Camilla M Dagplejen – Camilla Regnbuen – Sussie DII Skjoldhøjen (personale) 

Line Legehuset – Kirsten Legehuset (personale)- Pernille Venøvej  

Charlotte Venøvej 7 (personale) – Mads DII Skjoldhøjen – Casper Mariehønen – Linda dagplejen (personale) Eva dagtilbuds-

leder. 

Afbud: Fra Casper  

Mads – Charlotte? 

Forplejning: Noget med jul  

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

Valg af referent: Eva 

Godkendelse af ref.: Godkendt  

Godkendelse af dagsorden: Punktet forældretilfredshed udgår, da rapporten ikke er færdig og først bliver frigivet d. 11. de-
cember, Punktet udskydes til første møde i det nye år. Vi vil bruge den strategisk til at udvikle dagtilbuddet med og derfor 
skal der afsættes tid til dialogen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emne: orienteringer fra Eva 

APV: fuld gang i den og der afholdes arbejdsmiljømøder i alle afdelinger i løbet af i morgen. Medudvalget får medarbejder-
nes hovedrapport. Den på tværs af afdelingerne tilsendt i morgen. 

VI har i teamet aftalt at alle skal have orienteringen den samme dag, da medarbejderne kender hinanden på kryds og 
tværs. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen: den bliver offentliggjort d. 11. december. Nogle af tallene som kvalitetsrapporten inde-
holder, er også på plads i rapporten, som vi kommer til at gennemgå lige om lidt på skærmen. 

Det giver ingen mening at forholde os til forældretilfredsheden, ud over det der står i rapporten før efter jul, Men jeg tænker, 
vi forholder os til det der står i rapporten. 



Ny områdechef: Jane Foged mobil 29 20 99 71 (nok det meste af første halve år af 2016) 

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

Emne: Kvalitetsrapporten 

Formål: At få bestyrelsens kommentarer tilføjet 

Metode: Fælles drøftelse 

Tid: 40 min 

20 min. Til læsning og derefter drøftelse. Print udleveret. 

Kommentarer: 

Rapporten blev læst og gennemgået på mødet. Der var en længere dialog omkrig kost og sundhed. Der blev talt om over-
vægtige børn og børn der vejede for lidt som manglede plads i den offentlige debat. 

Positiv feedback på alle læreplanstemaerne fra afdelingerne til rapporten. Skjoldhøjen ville dog gerne have læreplanen 
opdateret på det grønne flag. 

Kirsten fra Legehuset ville gerne positivt fremhæve medarbejdernes trivsel. 

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

Emne: Forældretilfredshedsundersøgelsen – udgået og udsat til næste møde i det nye år. 

Formål: Hvad fortæller den os? Og hvordan kan vi som bestyrelse arbejde videre med den? 

Metode: Fælles drøftelse 

Tid: 30 min 

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

Emne: Evaluering af den pædagogiske læreplan 

Formål: At kvalitetssikre arbejdet med de pædagogiske læreplaner rundt i afdelingerne. Giver det anledning til ændringer, 
når vi i aften hører fra alle afdelinger, hvordan der evalueres i forældrerådene og hvordan der arbejdes med den derude? 

Tid: 40 min. 

Kommentarer: 

Positiv feedback på den pædagogiske læreplan. Bestyrelsen kan på baggrund heraf godkende den pædagogiske lære-
plan. 

Spørgsmål fra Skjoldhøjen omkring hvem den henvender sig til. Det er et arbejdsredskab for pædagogerne at arbejde efter, 
så det sikres at børnene opnår færdigheder og trives. De skal dokumentere og evaluere via modellen SMTTE. Der er valgfri-
hed omkring hvordan man tilrettelægger det i sin pædagogisk praksis, men det skal sikres, at alle temaer bliver inddraget 
løbende årligt. 

Det er dokumentation til forældrene og skal være med til at skabe dialoger rundt i forældrerådene. 

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

EVT. og opsamling på mødet 

Kvalitetssamtale er d. 27. januar kl. 13.30 – 15.30 dagsorden udkommer senere 

Fælles bestyrelsesmøde d. 29 marts kl.17.00 – 18.00 eget og dernæst fælles møde fra kl. 18.00 – 20.00. 



 

 

 


