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Aarhus, 26 marts 2019 

 

Bestyrelsesmøde onsdag d.9. april 2019 kl.17.15-19.15 
Mødet afholdes på Frederiksbjerg Skole lok. Store Klaus.  

Afbud: Julie, Mie og Christine  

Mødeleder: Gitte 

Referent: Mathilde 

Inger bestiller brød 

 

Dagsorden: 

Kl.17.15-17.25  Meddelelser fra formandskabet og Inger 

 

Kl.17.25-17.30  Opfølgning fra sidste møde  

Baggrund for punktet: 

På hvert møde vil vi gennemgå referatet fra sidst for at følge op på status for de punkter det krævede handlinger 

Formål med punktet: 

At sikre fremdrift i de aftaler vi indgår 

Metode: 

Gitte gennemgår referat fra sidste møde for punkter der krævede handling. Er der ingen går vi hurtigt videre til næste 

punkt på dagsordenen. 

Din forberedelse til punktet: 

Tilbagemelding på status hvis du har haft en opgave mellem bestyrelsesmøderne 

Referat:  

Gitte informerer, at et strategipunkt er udsat til næste møde. 

Inger informerer om, at vi isoleret set går ud med et underskud på 378.558 kr. for 2018, men da der er en egenkapital 

at tage af, så bliver det akkumulerede overskud lidt over 1,2 million.  

 
Kl.17.30-18.00 Pædagogiske ledere giver eksempler fra praksis  

Baggrund for punktet: 

Som en del af pilotprojektet har det været et ønske at invitere pædagogiske ledere til bestyrelsesmøder for at beskrive 

praksis. 

Formål med punktet: 

Styrke bestyrelsens indblik i dagtilbuddet.  

Metode: 

Ulla fra Marselis Boulevard 48 og 50 giver eks. fra TPL  

Janne Bremer fra Kroghsgade Vuggestue giver eks. på samskabelse med forældreråd 

Herefter fællesdrøftelser og spørgsmål  

Din forberedelse til punktet: 

Ingen 

Referat: 

- Janne - Emne: Samskabelse med forældreråd og forældre 

o Konkret eksempel: Forældrekaffe for nye forældre afholdt af forældrerådet (giver følelse af 

samhørighed og får introduceret forældrerådet – rum til at dele oplevelser om opstarten) 

o Konkret eksempel: Forældrekaffe hver 2. måned (uforpligtende for forældre at deltage og vaske tøj) 
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o Konkret eksempel: Samskabelsesmodellen anvendt i forældrerådet 

o Diskussion: Hvordan får man forældre til at møde op? (Andre institutioner har svært ved at tiltrække 

forældre) – Forslag er at holde det uformelt og evt. vælge en anden dag end fredag. Gode 

arrangementer kræver en god kultur omkring det. Janne fortæller at det afspejles i positive 

relationer i hverdagen – også blandt børn og forældre på tværs. 

- Ulla – Emne: Samskabelse ift. tegn på læring-arbejdet  

o Beskriver læringsplaner i Tegn på Læring – Fordelt på Tema, Læringsmål, tegn på læring, metoder og 

aktiviteter, evaluering. Forældre er indirekte en væsentlig del af arbejdet, fordi de nogle gange bliver 

en medspiller i at få tiltag til at lykkes. 

o Samskabelsesarbejdet kan nogle gange overraske: Forældre blev meget engageret i fx fællesugen 

om farver. Det har fremadrettet bidraget positivt til forældrekulturen i institutionen 

 

Kl.18.00-18.15 Nyt fra rådene 

Baggrund for punktet: 

Fast punkt på dagsordenen der skal være med til at sikre dialogen mellem alle leddene i dagtilbuddet som en del af 

vores samskabelsestema 

Formål med punktet: 

Drøfte hvordan rådene arbejder med samskabelse i afdelingerne og generel status opdatering hvis der er noget 

relevant som bestyrelsen burde have kendskab til 

Metode: 

Fælles drøftelser. 

Din forberedelse til punktet: 

2 min præsentation af hvordan dit råd arbejder med samskabelse 

Referat: 

- Børnehuset Ole Rømer: Tiltag omkring Åben Legeplads og Faffe (kaffe for fædre) i en institution, men 

forældre bakkede ikke op trods informering. De vil prøve at evaluere og finde ud af hvorfor. 

- Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole: De har kørt en samskabelsesproces og nedfældet nogle overskrifter, som 

de skal udvikle på på næste møde.  

- Børnehaven Guldbryllupsasylet: De vil arbejde med æstetikken på legepladsen.  

- Frederiksbjerg Børnehus: Forældrekaffe var en succes. De har lavet en væg for at blive mere synlige. De har 

lavet et brev til forældre om fællespasning som har fået god respons.  

- Børnehuset Jægergårdsgade: Der er fokus på rettidig planlægning, vedvarende kulturændring omkring at få 

vuggestue til også at deltage i arrangementer. 

- Kroghsgade Vuggestue: Arbejder med tre konkrete samskabelsesfokus 

- Vuggestuen Jægergårdsgade: Skal også lave forældrekaffe og vil forsøge med åben legeplads i weekenden 

 

Kl.18.15-18.45 Ferie/Fællespasning 

Baggrund for punktet: 

At sikre bedre balance mellem brug af ressourcer og reelle pasningsbehov  

Formål med punktet: 

At afsøge om der er mulighed for at ændre nuværende praksis for tilmelding til fællespasning 

Metode: 

Inger præsenterer status og herefter fællesdrøftelser 

Din forberedelse til punktet: 
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Ingen 

Referat: 

- Inger informerer: Vi har undersøgt om vi juridisk er inden for reglerne hvis vi vender tilmeldingen om, så 

forældre aktivt skal vælge til, hvis de har brug for pasning i fællespasningsperioder.  Det er indenfor rammen 

hvis det fremgår tydeligt at forældre er informeret om at de kan få deres barn passet. De må ikke være i tvivl 

om dette, så det kræver tydelig kommunikation på flere kanaler. Inger fortæller at de pædagogiske ledere 

oplever tilbagemeldinger fra forældre om at det virker bøvlet med den nuværende praksis og at forældre har 

spurgt om ikke det er lettere, hvis de kun skal melde tilbage hvis de har behov for pasning. Bestyrelsen 

drøfter på mødet og umiddelbart er der stor opbakning. Bestyrelsen mener at deres råd også vil være 

positive stemt for at ændre procedure. 

- Vi beslutter at punktet tages til drøftelse i de lokale råd, og at bestyrelsen træffer beslutning på mødet i juni 

2019. Hvis vi ændrer procedure, vil det ske i forbindelse med pasning i juleferien. Det betyder at der ikke sker 

ændring ift sommer 2019.  

Kl. 18.45-19.10 – Princip for Samskabelse/det gode samarbejde 

Baggrund for punktet: 

Hvordan sikrer vi den ”røde tråd” i Samskabelsen om Kerneopgaven i Frederiksbjerg dagtilbud 

Formål med punktet: 

At udarbejde dokument med principper 

Metode: 

Rundbords diskussion om andet udkast 

Din forberedelse til punktet: 

Læse udkast og medbring notater 

 

Kl.19.10-19.15 Evt. 

 

 

 

 

 


