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Referat bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud d.2.marts 2020 

Mødet afholdes i adm. Frederiksbjerg Skole, lokale Store Klaus kl.17.15-19.15 

 

Til stede: Julie (suppleant fra Børnehuset Ole Rømer), Simon, Gitte, Jane, Karen, Karen, Urd 

Afbud: Taia, Peter, Naja, Maria, Nanna, Mathilde 

 

Velkommen til Peter fra Frederiksbjerg Børnehus – nyt medlem i bestyrelsen (afbud) 

Referent: Inger Barslund 

Dagsorden: 
Kl.17.20-17.40 Tema - Princip for det åbne dagtilbud, intro v. Karen Reitz 

Baggrund for punktet: 

Dagtilbudsloven foreskriver at bestyrelsen skal forholde sig til hvordan dagtilbuddet inddrager 

lokalsamfundet i at etablere pædagogiske læringsmiljøer. Bestyrelsen har til opgave at formulere et princip 

for det åbne dagtilbud. Det tema kommer vi til at arbejde med på de kommende møder.  

Formål med punktet: 

Bestyrelsen introduceres til hvordan vi kan opnå en fælles forståelse af opgaven, der af flere opleves lidt 

diffus. 

Metode: 

Karen Reitz giver en introduktion til hvad loven foreskriver og eksempel på hvordan vi kan forstå det. 

Din forberedelse til punktet: 

 

Referat: 

Karens slides er vedhæftet som bilag 

 

 
Kl.17.40-18.45 Pædagogisk læreplan:  Øvelse samskabelses arena – det åbne dagtilbud.  

Evt. Besøg pæd.leder Anette Aebeloe/deltager ikke grundet mange afbud til 

mødet 

Baggrund for punktet: 

Bestyrelsen skal formulere princip for det åbne dagtilbud – dette sker på bestyrelsesmødet i april. 

Formål med punktet: 

Denne øvelse er forberedende da vi arbejder med at åbne for flere perspektiver der skal med i overvejelser  

forud for udfærdigelse af princip. 

Metode: 

Samskabelsesarena – en øvelse i at inddrage flere perspektiver. 

Din forberedelse til punktet: 

Ingen 

Referat: 

Bilag fra øvelse er vedlagt. 

 

Kl.18.50-19.10  
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Orientering og forberedelse til næste møde: 

Taia står for proces på næste møde, hvor princip skal formuleres så det kan bidrage til den pædagogiske 

læreplan. 

 

Andet: 

Der spørges til parkering regler på Frederiksbjerg/Langenæs. Ingen endelig afklaring – er til 

udvalgsbehandling i byrådet. Inger orienterer om at det enten bliver den varslede 2 timers parkering, eller 

mulighed for at det suppleres med betalingsparkering. 

Mødet slutter 15 min før tid       

 

Karen Stensgaard, formand 

Inger Barslund, Dagtilbudsleder 
 

 


