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Emne Bestyrelsesmøde 
Tid og sted Torsdsag d. 23. marts 2017 – Dagtilbudskontoret 

Skjoldhøjvej 9 kl. 17.00 -18.00 
Forplejning Kaffe/the  
Deltagere Casper, Anne, Camilla, Charlotte, Gitta, Kir-

sten, Mia, Nanna, Pernille, Sussie og Eva 
Afbud  

Dagsorden  

KL. 17.00 

Godkendelse af ref. fra sidst - Ok 

Godkendelse af dagsorden - Ok 

Kort orientering omkring Class som dagtilbuddet skal deltage i i efteråret. 

Eva gav en status over CLASS. CLASS bliver iværksat sammen med LU som er læring og udvikling i børn og 
unge. Det handler om sproget. Der bliver sat fokus på de pædagogiske læringsmiljøer som pædagoger sæt-
ter op omkring udviklingen af børnenes sproglige kompetencer. Det handler om barnets sprogtilegnelse og 
pædagogisk praksis. Justin Makussen -Braun er dansk – canadisk lingvist og har forsket i danske pædagogers 
sprogpædagogiske praksis og effekten af efteruddannelse i sprogpædagogisk praksis. Han skal hjælpe os 
med at udvikle på vores kvalitet i vores sprogmiljøer. 

I efteråret skal børnene og medarbejderne videofilmes. Videofilmene som er 10. min skal derefter analyseres 
og det hjælper Justin os med. I den første del skal vi sætte vores sproglige fysiske miljøer under lup. Har vi gode 
bøger? Er de så børnene selv kan nå dem eller hvordan kan vi fysisk indrette vores afdelinger så de understøt-
ter børns sprogtilegnelse og meget mere. 

Alt dette vil I komme til at høre mere om undervejs. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen: vi talte om hvordan vi kunne få en høj svarprocent ude i afdelingerne. Vi 
kunne lave konkurrencer mellem afdelingerne. Det er op til afdelingerne at afgøre. Sidste år kom Eva rundt 
med diplom og lagkage til dem der havde den største svarprocent. 

Jo flere besvarelser jo bedre kan vi behandle undersøgelsen i bestyrelsen.  

Ny leder ansat 

Henriette Jepsen Yde er nu ansat som pædagogisk leder på Venøvej 7. Hun startede d. 1. april. Hun er uddan-
net pædagog og har undervist på pædagoguddannelsen. Velkommen! 

Kl. 18.15 

Emne: samskabelse 

Formål: at klæde hinanden på i forståelse af begrebet. 

Dette nåede vi ikke rigtigt at nå omkring og gik direkte til fællesmødet. 

Fælles bestyrelsesmøde 
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Eva og Lars bød velkommen 

Vores arbejde med robuste børn og unge blev gennemgået af Eva ud fra vores grafiske faciliteringsmodel. 
Måske den skal give anledning til en ny model om sammenskabelse? 

Ulrik leder af klub gennemgik børn og ungepolitikken 

Lars filosoferede over begrebet samskabelse. 

Derefter blev der arbejdet i grupper ud fra spørgsmål. 

Det viste sig at være svært at definere begrebet, og der var mange bud på hvordan sammenskabelse kunne 
se ud. Hvordan bakker forældre op og tager ansvar for barnets udvikling? Hvordan får vi forældre til at være 
deltagene? Hvad er forskellen på samskabelse og samarbejde? 

Der arbejdes videre i bestyrelserne og i lokaldistriktet. 

 

Ref. Eva 

 

 

 


