
                                                   Dagtilbuddet Skjoldhøj 

                     Legehuset – Regnbuen – Mariehønen – Skjoldhøjen         

Venøvej 7 – Smilehullet – Dagplejen 

 

d. 7. juni 2016   

Emne: bestyrelsesmøde 

Tid og sted: dagtilbudskontoret d. 20. juni kl. 19.00 – 21.00 

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

Line Legehuset – Kirsten Legehuset (personale)- Pernille Venøvej – Nana Smilehullet  

Charlotte Venøvej 7 (personale)  – Casper Mariehønen –  Eva dagtilbudsleder. 

Afbud: Camilla  - Linda 

Afbud: linda - Camilla 

Forplejning: Noget sommerligt til kaffen 

Ref. fra sidst - Ok 

Godkendelse af dagsorden - Ok 

Emne: Ny organisering 

Formål: orientering ved Eva og Camilla 

Rådmanden tiltrådte sammen med direktøren indstillingen til en nedlæggelse af Skjoldhøjen Spobjergevej 71. Lokalerne 
består med noget af inventaret, da stedet skal bruges til at oprette børnegrupper i, hvis der skulle komme flere børn til områ-
det end vi i dagtilbuddet kan håndtere med den nye normering. 

Tom pædagogisk leder i Mariehønen er i fuld sving med at få styr på de nye børn og medarbejdere der skal flytte med. Der 
er åbnet op for pasning i ugerne 27 og 28 inden sommerferiepasningen, så de nye børn kan få en rolig og tryg indkøring. 

I Mariehønen arbejdes der på fuld tryk i forhold til deres tilsyn på deres arbejdsmiljø. Der er konsulent på, som skal hjælpe 
dem med at få tre stuer åbnet op mentalt til en stue, hvor der hjælpes på kryds og tværs. Dermed vil det på sigt opleves at 
ressourcerne bliver allokeret direkte til kerneopgaven. 

Inge Lilmoes pædagogisk leder af Regnbuen hjælper til i forhold til ledelsesopgaven, til der bliver ansat en ny leder. 

I Mariehønen har været afholdt fyraftensmøde omkring situationen i Mariehønen sammen med forældrene. Det var et uhel-
digt møde, da flere forældre havde en opførelse, som vi ikke kan tolerere i dagtilbuddet. Det kom der dog noget godt ud af 
alligevel, da Inge og jeg tog til Mariehønens forældrerådsmøde. Forældrerådet tager fat på at tale om hverdagsetik. Hvor-
dan er det, vi taler til og med hinanden. Hvad er kodeks for god opførelse? Hvordan får vi sagt tingene til de rette personer 
og ikke går med sladder og meget mere… 



Dette emne bakker bestyrelsen op om, og vil derfor også behandle emnet på et af de kommende møder, så forældrerå-
dene støttes til at tage snakkende rundt omkring.  Forældrerådet i Mariehønen har fået en pjece, som Regnbuen har lavet 
og uddelt til forældrene i deres afdeling 

Tid: 20. min. 

Emne: Nyt fra formanden- Formanden har fået en søn, og træder derfor ud af bestyrelsen. Tillykke til hende og tak for arbej-
det i bestyrelsen. Casper træder ind som formand.  

Emne: Forældre sammenskabelse – se i den nye børne og unge politik og lad jer inspirere  

Formål: at sætte fokus og få gode ideer til det videre arbejde med vores lokale udviklingsplaner i daglig tale kaldet LUP. 

Hvordan kan vi inddrage jer som bestyrelse? 

Eva holdte et oplæg omkring Børne og ungepolitikken, og fortalte om sammenhængen til vores hverdag i dagtilbuddet. Vi 
kan sagtens se os selv i den. Det nye er, at vi skal tænke nye tanker omkring vores måde at arbejde på i forhold til at skabe 
læring og udvikling for kerneopgaven. Vi gør det godt nu, men kan blive bedre. Der er en lille gruppe af børn og unge, vi 
ikke når, så derfor kræver det, at vi tænker nyt og læner os op, af det der virker og det der er evidens for virker. 

Børn og unge har ansat en innovations ekspert, som vi i bestyrelsen gerne vil benytte os af i forhold til at tænke nyt omkring 
forældresamarbejdet, som vægtes meget højt.  

Eva kontakter ham, for at han kan komme ud til næste bestyrelsesmøde. 

Tid: 30 min. 

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

Emne: ECERS 

Formål: præsentere et nyt redskab til måling af de pædagogiske læringsmiljøer. Det skal ses i lyset af vores udviklingspunkt i 
kvalitetssamtalen, hvor vi ønskede at udvikle på mål og databaseret viden. V. Eva 

 

Eva gav en kort intro via oplæg til et evalueringsredskab som hedder ECERS. Efter sommer skal ledelsen af dagtilbuddet på 
uddannelse i teamsamarbejde og brugen af data. Uddannelsen kaldes LOKE. 

Område Viborgevej er i gang med at udvikle på et projekt, som tager afsæt i pædagogiske læringsmiljøer og kvaliteten 
heraf. 

Dette vil I komme til at høre mere om, når vi har mere af det på plads. 

Tid: 30. min. 

EVT. 

Tak for i aften og god sommer 

 

Vel mødt 

Camilla og Eva 


