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Emne Bestyrelsesmøde 
Tid og sted d. 22. august 2017 kl.19.00 -21.00    Dagtilbuds-

kontoret Skjoldhøjvej 9 
Forplejning Kaffe/the frugt 
Deltagere Casper, Anne, Camilla, Charlotte, Gitta, Kir-

sten, Mia, Nanna, Pernille, Sussie og Eva 
Afbud Pernille – Gitta og Sussie, Kirsten,  

Dagsorden  

Referatet fra sidst: Intet referat, da vi var til dialogmøde med rådmanden og konverterede 
vores bestyrelsesmøde til dette. 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendes uden tilføjelser. 

Emne: Opfølgning på børns sprog V. Eva 

Dette efterår kommer til at handle om børns tidlige sprog. Herunder udvikle og kompeten-
ceudvikle medarbejdere samt de fysiske læringsmiljøer. Der kommer en forsker ud som skal 
hjælpe os med projektet. Første fokus er det fysiske miljø. Der er planlagt et fælles foræl-
dremøde d. 25.10. for alle forældre i dagtilbuddet fraset dagplejen. Mødet finder sted på 
Skjoldhøjskolen og Eva sender en invitation ud, 

Emne: Lille opdatering på budgettet V. Eva 

Formål: at bestyrelsen kan følge med i udviklingen som aftalt 

Eva kom med en kort orientering ift børnetal. Der ventes en lille stigning i VS/DP gruppen i 
den kommende tid.  

Ift. Budgettet så forventes det, at dagtilbuddet ved årets udgang ender i/omkring ”0”. Ge-
nerelt ser det fornuftigt ud. 

 

Emne: Opfølgning på dialogmødet før sommerferien. Tanker og indtryk. V. Casper 

Formål: Hvad tager vi med her hos os?  

1. del handlede om en orientering om ”Byens vækst” ved Rådmand Benyamin Simsek. 

Der var generelt en bedre styring på strukturen i mødet ift. sidste dialogmøde, og der kom 
nogle gode drøftelser undervejs. En del fokus på forslag om 5 nye skoler i kommunen samt 
at pengene skal findes til det.  
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2. del handlede om Samskabelse om trivsel.  

Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 – Umiddelbart bør der ikke komme de store over-
raskelser i en FTU. Dagligdagsproblemer bør tages i dagligdagen. Det man er tilfreds med, 
ønsker vi i Bestyrelsen, at man bringe det frem. Er der nogle områder, der ikke lever op til 
forventningerne, opfordrer bestyrelsen til, at forældrene bringer det på banen i dagligda-
gen. 

 

Emne: Samskabelse V. Casper 

Formål: Opdatering på processen 

Casper tog udgangspunkt i fællesmødet med skolen i foråret. En mulighed for at bedre 
samskabelse kunne være, at forældregruppen og personalet hver især drøfter, hvordan 
samskabelse kan  

Mariehønen har lavet en folder om ”Hverdags Etik” med inspiration fra Regnbuens folder. 
Her er der bl.a. lidt omkring brug af mobiltlf. Tanken er, at den skal ligge i velkomstfolderen 
til nye familier i institutionen. 

Der opfordres til, at de enkelte forældreråd tager den på dagsorden, og overvejer om 
den kan bruges i flere institutioner. Casper vil aflevere eksemplarer til Eva, som deler dem 
ud til de enkelte afdelinger. 

Emne: Formandens beretning v. alle 

Formål: at give input til beretningen og forberede det konstituerende bestyrelsesmøde. 

Fast procedure i Skjoldhøj Dagtilbud er, at 1. møde handler om konstituering, principper 
for bestyrelsesarbejde samt forretningsorden. Derudover planlægges kommende møder. 

2 dialogmøder i løbet af året med rådmanden, økonomimøde, bestyrelsesmøder med fo-
kus på samskabelse, pædagogisk møde om læreplaner. 

Første bestyrelsesmøde efter 1.10. bliver samlet i Viborgvej på Møllevangsskolen som en 
kombination af oplæg, formandens beretninger fra de enkelte dagtilbud og derefter et 
konstituerende bestyrelsesmøde i det enkelte bestyrelser.  

Emne: procedure for opsyn på legepladsen og i øvrigt v. Eva 

Formål: Indblik i vores procedure og mulighed for at give dagtilbuddet et input til en 
igangværende proces. 

Procedurerne i DT er forskellige, da der er forskellige fysiske miljøer i de forskellige huse. 
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Der er et fælles skriv under udarbejdelse i MED-udvalget, og så vil der være nogle lokale 
tilføjelser i de enkelte afdelinger.  

Legepladserne lever op til aktuelle standarder. 

 

Emne: Principper for feriepasning V. Eva 

Formål: at få vores principper godkendt af bestyrelsen 

Principperne gælder for hele Skjoldhøj Dagtilbud. 

Der er nogle få ændringer, så bl.a. hovedferien kan meldes ud rettidigt til personalet for at 
overenskomsten kan overholdes. Derfor ligger deadline i allerede i marts. 
Endvidere er der skrevet ind, at der skal være en ledelsesrepræsentant tilknyttet fælles-
pasninger. 

Bestyrelsen godkender Principper for feriepasning. 

Emne: Den pædagogiske læreplan 

Formål: at godkende den 

Og høre nyt om den nye pædagogiske læreplan. 

Den pædagogiske læreplan blev godkendt sidste år. 

Der kommer en ny pædagogisk læreplan, som endnu ikke har en dato for offentliggø-
relse. Den nuværende minister og denne regering har et stort fokus på 0-6 årige og især 0-
3 årige. 

Grundstenene i det pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i den pædagogiske 
læreplan. Regeringen er ved at udarbejde nogle mål, som skal udmunde i en Master som 
er en pendant til skole-reformen. 

Den kan findes på nettet ved at søge på ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. 

Den lægger vægt på læringsmiljøerne og ikke på det enkelte barn.  
 
Det forventes, at der kommer noget mere håndgribeligt i 2018, som bestyrelserne kan ar-
bejde videre med. 
 

Bestyrelsen godkender den pædagogiske læreplan. 

 

EVT. 
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Tanker fra den nuværende bestyrelse til den nye: 

- Opfordre til at have 1-2 ekstra møder om året, der er øremærket egentlig bestyrel-
sesarbejde. 

- Nedsætte mindre arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med konkrete opgaver. 
- Medarbejdere tager konkrete hverdagsagtige ting med på dagsordenen, så især 

nye medlemmer måske vil byde lidt mere ind fra starten af. 
- Snakke hverdags etik, som så efterfølgende kan tages med tilbage til forældreråds-

møderne – gerne som et lille skriv, så den enkelte repræsentant ”bakkes op” af be-
styrelsen. 

 

 


