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Referat af bestyrelsesmøde  

Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 19.00 – 21.00 på Dagtilbudskontoret 

Deltagere: Anette Larner (Mariehønen), Hanne Nissen (Regnbuen), Lise Mellergaard Amby (Legehuset), 

Vegar Lein Ausrød (Venøvej 7), Anja Glindtvad (Venøvej 9), Luiza L. Bertelsen (Solsikken), Kirsten Thomsen 

(Legehuset), Yvonne Jakobsen (Venøvej 9), Gitte Olesen (Dagplejen), Inge Østergaard Souschef, Johnny 

Krämer Christensen Dagtilbudsleder,  

Referent: Mia 

Afbud: Karen Lauritsen (Dagplejen) 

 

 

Punkt 1: Orienteringspunkter v/Johnny  

 Nyt fra Dagtilbuddet: 
o Budget 2020 og prognose for 2019 

Budgettet er snart på plads fra centralt hold. Vi bliver endeligt orienteret 
d. 27. november. Byrådet har ikke truffet beslutning om tilførsel af flere 
penge. Men bliver der fra regeringen afsat midler til minimumsnormerin-
ger, er disse penge øremærket dagtilbudsområdet.  
 
Prognosen for 2019 i Skjoldhøj Dagtilbud ser positiv ud. Vi kender det 
endelige resultat slut januar 2020.  Johnny har holdt møde med Planlæg-
ning. Børneprognosen for Skjoldhøj ser uændret ud. Der er pres på Tilst 
og Sabro, så der er mulighed for børn herfra. 
 

o Administrative fællesskaber 
Franks position som administrativ leder deles med Ellekær og Tovshøj. 
Man er centralt i gang med en udligning af fordelingen af midler i de 
administrative fællesskaber, og udligningen indebærer sandsynligvis en 
stigning til Skjoldhøj. Hvor stort ved vi ikke endnu. Johnny er en del af et 
udvalg, der kigger på udligningsprocessen. 
 

o Inklusionsdage 
Vi besøger hinandens praksis gennem inklusionsdage i dagtilbuddet. Der 
er både positive og kritiske tilbagemeldinger. Vi tager det op i besty-
relsen, når slutevalueringen er foretaget. 
 

o Revideret vejledning til bestyrelsesarbejdet  
Johnny rundsender den reviderede vejledning til bestyrelsen. 



Dagtilbuddet Skjoldhøj Skjoldhøjvej 9 8381 Tilst Mail: jokc@aarhus.dk 
 

Legehuset – Regnbuen – Mariehønen – Venøvej 7 – Venøvej 9 – Solsikken - Dagplejen  
 

o Valg til bestyrelsen i 2020 
Fremover vælges bestyrelsen i september. Derfor vil der være valg i 
august. 
 

Punkt 2:  Nyt om fusionen med Ellekær Dagtilbud og orientering om høringssvar. Bilag ved-
hæftet. 

Johnny orienterer om status på fusionen, og vi drøfter, hvad der er vigtigt i fusionsprocessen 
ud fra et forældreperspektiv. 

Byrådet har lyttet til anbefalingen om at fremrykke fusionen til d. 1. januar. Vi afventer 
stadig den endelige godkendelse. Skjoldhøjs ledelse har holdt møde med ledelsen fra 
Ellekær, og alle er fortrøstningsfulde i forhold til processen.  

Bestyrelserne slås også sammen, og der reduceres ikke i antallet af bestyrelsesmedlem-
mer. Det vil give god mening at mødes med de tilkommende bestyrelsesmedlemmer in-
den det næste møde d. 22. januar. Johnny følger op. 

Der fortælles yderligere om uheldig formulering i materiale fra forvaltningen, som for-
ældre kan misforstå – og misforstår – om tilgang af elever til Skjoldhøj fra såvel Elle-
kærskolen og Tovshøjskolen. Det bremser deres tilvalg af Skjoldhøjskolen. Johnny kon-
takter Skjoldhøjskolens konstituerede skoleleder. 

 

Om Social Kapital-undersøgelse: 

Undersøgelsen kigger på trivslen blandt medarbejdere og ledelse i Skjoldhøj Dagtilbud. Den er netop 
færdig, men resultatet er ikke kommet endnu.  

Om pædagogiske lederstillinger: 

Johnny er tæt på en afklaring. Stillingerne skal ikke genopslås, men Johnny er tæt på en løsning, og 
vil orientere bestyrelsen skriftligt. Situationen vil være afklaret pr. 1. januar 2020. 

Punkt 3:  Bestyrelsens forslag om fælles video med Skjoldhøjskolen 

 Vi drøfter, hvilke konkrete indslag videoen kan indeholde – og hvorfor.  

Der skal først skabes sikkerhed omkring samtykke. Johnny kontakter Henning Vinther 
herom.  

Hvis det er muligt at producere en film i overensstemmelse med GDPR, mødes en ar-
bejdsgruppe nedsat af bestyrelsen bestående af Johnny, Hanne og Anja. Hanne under-
søger de eksisterende, tilgængelige film på området.  

Når projektet er rammesat Hanne via sit netværk finde muligheder og priser.  

Arbejdsgruppen samler op og sender et skriftligt bud til den øvrige bestyrelse. 
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Punkt 4: Evt. 

- Det foreslås, at bestyrelsen viden- og erfaringsdeler omkring temaer, som vedkommer 
alle afdelinger. Såsom et godt fysisk læringsmiljø. Vi tager det op på et kommende 
bestyrelsesmøde. 

- Der efterspørges gode input til at få forældre til at møde op til forældrerådsmøde.  
Det foreslås, at medarbejderne tager udgangspunkt i børnenes hverdag. Pædagoger 
tager emner op fulgt af små videoer af børnene, og forklarer pædagogikken bag hver-
dagens tilrettelæggelser. Det er interessant og lærerigt for forældre, når personalet 
fortæller hvad der sker på filmen set fra et fagligt synspunkt. 

Kommende møder: 
Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19-21 
Torsdag d. 19. marts kl. 18-21 fælles med Skolebestyrelsen 
Tirsdag d. 12. maj kl. 19-21 

 


