
 Referat af bestyrelsesmøde i Frederiksbjergs dagtilbud 12/6 kl. 17-19  

 

Til stede var: Morten, Lene, Naja, Bitten, Cari, Kirsten, Gitte, Janne, Kate, Dorte, og Inger 

 

1. Ontario turen. Oplæg ved Inger og et par pæd. ledere: Louise og Danny, ledere af afdelinger i 

dagtilbuddet, lavede sammen med Inger et oplæg om forårets vidensrejse til Ontario, Canada. 

Grunden til, at de i Ontario arbejder målrettet med læring, er, at de i 2002 lå lavt i måling af 

børnenes læring. Løftestangen til at forbedre børnenes læring var bl.a. at stille få, ambitiøse mål, 

reducere distraktioner såsom fattigdom og etnicitet, højne forventninger til børnene og have en 

anerkendende tilgang. Det, de specielt lykkes med i Ontario, er at skabe professionelle 

læringsfællesskaber blandt pædagoger og lærere. Tænkningen er, at i fællesskab og med bevidst 

fokus på læring, kan man underbygge og udbygge sin faglighed og dermed højne børnenes udbytte 

af undervisningen og tiden i børnehaverne. Over det hele ligger troen på, at alle børn kan lære.  

Lærerne og pædagogerne arbejder målrettet med at gå fra et fastlåst tankesæt til et udviklende.  

Forældresamarbejdet tilskynder gensidig respekt og åbenhed og at forældrene har en vigtig rolle i 

børnenes læring.  

Det blev vendt, hvordan det canadiske fokus på læring kan gå hånd i hånd med den danske 

tradition om at fokusere på børnenes udvikling i 0-6 års alderen.  

 

2. Forældretilfredshedsundersøgelse: Inger lavede en hurtig gennemgang af undersøgelsen. 78,4 var 

svarprocenten, det er tilfredsstillende. Generelt scorer børnehaverne lavere i undersøgelsen end 

vuggestuerne. Inger lavede enkelte nedslag i undersøgelsen. Vurderingen af overgangen fra 

vuggestue til børnehave er stadig en udfordring og ikke bedret siden sidst på trods af at der er 

blevet arbejdet med dette punkt. Forskellige tilgange til den problemstilling blev diskuteret. Bedre 

kommunikation, mere dokumentation og information via intra og bevidst arbejde i hele tilbuddet 

om overgangen fra vuggestue til børnehave blev blandt andet foreslået. 

 

3. Tilbagemelding på dialogmøde med rådmanden: Rådmanden holdt et længere oplæg. Hans 

hovedpointe var, at der er en udfordring i forhold til at få pladssituationen til at gå op i vuggestue- 

og børnehaveregi. Samt at der bliver behov for nye skoler i løbet af 5-7 år. 

 



4. Tilbagemelding ferie til/framelding sommer fællespasning: Inger har ikke den nødvendige 

information til dette punkt  endnu.  

 

5. Tilbagemelding fra afdelinger ang. samskabelse: En afdeling havde afprøvet det med et emne. Der 

var positive tilbagemeldinger i forhold til metoden specielt i forhold til tid til fordybelse. De fleste 

andre forældreråd har talt om samskabelse og flere har det på dagsordenen til næste møde.  

 

6. Bestyrelsens brug af intra: Hvorfor bruger bestyrelsen mail og ikke intra? Vi besluttede at flytte 

kommunikationen over på intra. 

 

7. Evt.:  Der er ved at blive ansat en ny områdechef.  

 
 

 

Referent: Dorte 

 


