
                                                   Dagtilbuddet Skjoldhøj 

                     Legehuset – Regnbuen – Mariehønen –          

Venøvej 7 – Smilehullet –  Dagplejen 

d. 29. 09.2016 

 

Tillykke med valget 

 

Kære bestyrelsesmedlem 

Hermed dagsorden for vores konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 3. oktober 2016 

Mødet er på mit kontor kl. 19.00 -20.00. Kontoret ligger på Skjoldhøjskolen Skjoldhøjvej 9. 

Der vil blive serveret lidt kaffe og sunde snaks. 

Jeg glæder mig til vi ses 

De bedste hilsner 

Eva Christensen 

 

Dagsorden og ref. 
 

1. Velkomst og præsentation af medlemmerne 
2. Dialog omkring bestyrelsesarbejdet. Her er plads til at stille spørgsmål. 
3. Konstituering af bestyrelsen v. formand og næstformand mv. 
4. Forretningsorden gennemgås -  er vedlagt som bilag 
5. Fremtidige møder planlægges 
6. Evt. 

 



Eva bød velkommen og medlemmerne præsenterede sig bordet rundt. 

Derefter en dialog omkring bestyrelsesarbejdet med oplysning og opfordring til at gå ind på Aar-
hus.dk for at læse pjecen omkring bestyrelsesarbejdet, der give svar på mange spørgsmål til det at 
arbejde i bestyrelsen. 

Er der spørgsmål opfordres til at tage dem med på næste møde. 

 

Eva fortalte om vores arbejde med vores emne ”Robusthed” i lokal distriktet og i dagtilbuddet. Et 
omdrejningspunkt i dette arbejde, er at have jer som forældre med hele vejen. Hvordan kan vi 
samskabe udviklingen hos børnene, så de bliver robuste. Så de bliver vedholdne og ihærdige, så 
de kan hænge i en ungdomsuddannelse, når de kommer der til på deres vej? 

Hvordan kan bestyrelsen arbejde med på vores vej? Næste bestyrelsesmøde - som er på Mølle-
vangsskolen – kommer til at handle om samsksabelse. Det bliver et fælles bestyrelsesmøde med øv-
rige dagtilbud, hvor rådmanden er vært.  Noget af det han vil komme ind på, er stærkere fælles-
skaber og samskabelse. Program sender Eva rundt, når det lander i hendes indbakke. 

Casper Lund fra Mariehønen blev valgt som formand og Camilla Damkjer Bøg Laursen fra Regn-
buen som næstformand. Tillykke med valget. 

Forretningsordenen blev gennemgået og nye datoer føjet til. Denne er vedlagt. 

Vær opmærksom på næste møde er sammen med rådmanden. 

 


