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Bestyrelsesmøde mandag d.13. juni 2019 kl.17.15-19.15 
Mødet afholdes på Frederiksbjerg Skole lok. Store Klaus.  
Afbud: Pia, Jane, Karen, Julie, Christine 
Mødeleder: Gitte 
Referent: Mathilde 
Inger bestiller brød 
 
Dagsorden: 
Kl.17.15-17.25  Meddelelser fra formandskabet og Inger 
Referat: 

- Frederiksbjerg Børnehus er udtrukket til at være en del af DK Evalueringsinstituts undersøgelse af kvalitet i 
dagtilbud. Det betyder at de får besøg af en certificeret ECKERS konsulent en formiddag i august. 
Dagtilbuddet får ikke tilbageløb på det lokale resultat, men inviteres til at høre fremlægning af hovedrapport i 
2020. Undersøgelsen skal føre til anbefaling på hvordan kvalitet kan måles i dagtilbud. 

- Inger har lavet brugerundersøgelse blandt forældre til børnehavebørn. Vi spørger til forældres kendskab til 
rullende skolestart og til hvordan vi i dagtilbuddet kan samarbejde med forældre forud for beslutning om 
skolestart. 56 forældre har svaret – det er Inger rigtig glad for. 

- Inger, Karen og Gitte har været til dialogmøde med Rådmanden. Rigtig godt møde omhandlende Stærkere 
Lærings Fællesskaber. 

 
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: 

- Vi havde intet nyt udover det der er skrevet ind i meddelelser. 
 
Kl.17.30-17.45 – Fællespasning 
Baggrund for punktet: 
At sikre bedre balance mellem brug af ressourcer og reelle pasningsbehov. Bestyrelsen har drøftet muligheden for 
fremover at bede forældre melde til hvis de har behov for pasning i de perioder hvor vi har fællespasning, og ikke som 
nu hvor man skal registrere både fri og behov for pasning. Bestyrelsen skulle drøfte det i de lokale forældreråd og give 
tilbagemelding på den drøftelse på sidste møde. Vi måtte dog udsætte punktet da der var mange afbud til 
bestyrelsesmødet.  
Formål med punktet: 
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At afsøge om der er mulighed for at ændre nuværende praksis for tilmelding til fællespasning 
Metode: 
Tilbagemelding af drøftelser i rådene 
Din forberedelse til punktet: 
Undersøge holdningen i dit råd til evt. ændring af praksis. Det er derfor vigtigt at I deltager, ved evt. afbud bedes I 
skrive til Gitte eller Inger hvilke holdninger Rådet havde til ønsket om at ændre procedure. 
Referat: 

- Den generelle tilbagemelding er, at rådene rundt omkring er meget positivt stemt over for at vende 
det rundt, så det bliver aktiv tilmelding. 

- Julepasningen bliver første gang, hvor den nye model afprøves. Dagtilbuddet vil sikre god og tydelig 
information til alle forældre. 

 
Kl.17.45-18.15 – Tema til forældremøde i august  
Baggrund for punktet: 
Hver afdeling holder forældremøder i august. Her vælges råds repræsentanterne. På sidste bestyrelsesmøde 
besluttede vi at Princip for samskabelse, skal danne baggrund for en dialog på forældremøderne i august. Princip vil 
blive suppleret med dialogkort der anvendes ved mødet. 
Formål med punktet: 
At udarbejde en plan for møderne så forældrene bliver præsenteret for et fællestema  
Metode: 
Rundbords diskussion  
Din forberedelse til punktet: 
Referat:  

- Inger melder datoen ud efter næste ledelsesmøde.  
- Det fællestema ”Principper for samskabelse” er der stadig positiv stemning omkring at bruge til 

alles første forældremøde – også sammen med dialogkortene, som Karen har udviklet (der bliver 
noteret et par sproglige ændringer) 

- Der diskuteres, hvordan de andre forældre praktisk informeres om principperne. Et forslag er, at 
forældrebestyrelsesrepræsentanterne fortæller om dem til forældremøderne.  

- Principperne sendes ud på forhånd, så forhåbentligvis flest muligt ser det inden de store møder. På 
møderne bruges dialogkortene, som bruges i mindre grupper, så flest mulige kommer til orde. 
Forældrebestyrelsesrepræsentanten samler erfaringerne fra hver institution.  

- De gode idéer eller temaer, som kommer frem, skulle gerne lægge op til ting, som de nye 
forældreråd og bestyrelse kan tage udgangspunkt i.  

- Der er forslag om, at institutionerne opfordres til at dele værdierne i institutionerne. Fx et skilt på 
døren ”Her hilser vi på hinanden” eller ”Har du sagt hej til en anden forælder i dag?” eller ”Har du 
været i børnehøjde i dag?” 

 
 
 
Kl.18.15-18.50 – Planlægning af næste bestyrelses år  
Baggrund for punktet: 
Bestyrelsen tager hul på år 2 af pilotprojektet 
Formål med punktet: 



   
 
  
 
 

Børnehaven Ajstrup Gl. Skole • Børnehaven Guldbryllupsasylet • Børnehaven Marselisparken • Børnehuset Jægergårdsgade 
Børnehuset Ole Rømer • Kroghsgade Vuggestue • Vuggestuen Baunes Plads • Vuggestuen Marselisparken 

Vuggestuen Jægergårdsgade 
 

 

Drøfte opstarts møde og fokusområder 
Metode: 
Rundbords diskussion 
Din forberedelse til punktet: 
Referat: 

- Inger fortæller om hvad vi gerne vil gentage næste år. Introduktionsdagen var god og der har været succes 
med at aflaste og fokusere møderne med fx nyhedsbrevene. Generelt en oplevelse af at dette år havde været 
bedre end forrige – det skal gerne videreføres. Opmærksomhed på at det samme tema kan se forskelligt ud 
alt efter om det diskuteret i råd eller bestyrelse. Fokus på stærkere læringsfællesskaber.  

- Inger foreslår, at bestyrelsen dispenserer og beholder Gitte et år ekstra selvom Gittes barn går ud af 
dagtilbuddet. Gitte vil sidde i funktion af eksternt bestyrelsesmedlem og vil have en anden funktion og fokus 
end det andet eksterne medlem Karen. (Det er stadig kun forældre, som har stemmeret.) 

- Et konkret forslag til næste år er navneskilte med afdelingsoplysning, da der er udskiftning og det kan være 
svært at huske navne. 

- Dagsordenen skal hænge tydeligere sammen med hvad der foregår på ledelsesplan. 
- Der forslås, at forældrerådsmøder lægges efter forældrebestyrelsesmøder (altså omvendt end før) 
- Der opfordres til, at man i forældrerådene diskuterer, hvornår på dagen møder ligger. Kan man passe dem 

inden for normal åbningstid? (Bestyrelsen opfordrer til, at rådene diskuterer, hvilken mødekultur man gerne 
vil have i ens institution – nogle steder vil noget passe, som andre steder ikke kan passe – vigtigt at holde for 
øje hvad man tænker, forældre vil støtte op om. Ene mulighed kunne være at spørge forældrene bredt) 

- Inger melder datoer mv. ud. 
 
18.50-19.00 - 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: 
Der er en diskussion af, hvordan man kan evaluere arrangementer. Der udveksles erfaringer. Det kan være svært at få 
visse forældre til at komme til visse arrangementer visse steder. Der opfordres til at prøve at skrive til forældre direkte 
på intra for at gøre dem opmærksomme på arrangementer og behovet for tilslutning. 
 
Kl.19.00-19.15 Evt. 
 
Glæder os til at se jer 
Evt. afbud sendes via sms. 
 
Gitte 2156 3099 eller Inger 2920 4518 


