
 

Referat bestyrelsesmøde 
 

Sted: Mødet afholdes på Frederiksbjerg Skole 

Afbud: Lasse, Mads, Taia, Nanna 

Til stede: Karen, Gitte, Marlene, Alexander, Jakob, Mathilde, Jane, Pia og Inger 

Til stede:  

Dato: 10.juni 2021 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Mødeleder: Marlene Lundegaard 

Referent: Mathilde Schaumburg-Müller 

Punkter på dagsorden 
Tidsramme Punkt Referat 

17.15-17.25 

Opfølgning – Nyt fra dagtilbuddet 

Spørgsmål/kommentarer til nyhedsbrev udsendt 
umiddelbart før mødet. 

Forberedelse: 
Læs nyhedsbrev fra Inger på AULA 

Bestyrelsen diskuterer 
bestemmelsen om, at der skal 
oprettes en international 
vuggestue i Aarhus og i vores 
område. Inger fortæller, at de står 
med mange spørgsmål og få svar.  
 

17.25-18.25 

Evaluering pilotprojekt bestyrelse 

 

Formål: 
Bestyrelsen skal evaluere pilotprojektet, herunder 
forsøget med deltagelse af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer. 
Baggrund: 
Pilotprojektet – igangsat af Børn og Unge havde til 
formål at udvikle arbejdet i bestyrelserne. Vi har bla. 
arbejdet med at skabe plads på møderne til dialog, 
arbejdet for større oplevelse af sammenhæng 
mellem råd og bestyrelse. I projektet har vi benyttet 
os af muligheden for at gå udover de gældende 
styrelsesvedtægter, og invitere eksterne medlemmer 
i bestyrelsen. 
Metode: 
Med udgangspunkt i vedlagte bilag, udleder vi data 
der kan give klarhed over i hvilket omfang vi enten 
har nået målet eller skabt progression. Der skal tages 
stilling til om bestyrelsen vil afsøge mulighed for at 
fortsætte med eksterne medlemmer. 

Se bilag i bunden af dokument. 
Karen og Gitte træder ud af 
bestyrelsen igen da pilotprojektet 
afsluttes. Vi takker for deres store 
indsats. Det er et ønske at man fra 
centralt hold drøfter muligheden 
for at dagtilbuddene kan have 
eksterne bestyrelsesmedlemmer, 
og hvis det skal være en mulighed, 
så få det tilføjet 
styrelsesvedtægten. 
Bestyrelsens formandskab ser 
evaluering af pilotprojekt igennem, 
og kvalificerer det til et lille skriv 
der sendes til Louise Budde B&U. 
Inger kan sende. Hvis bestyrelsen 
fremadrettet ønsker mulighed for 
at invitere eksterne 
bestyrelsesmedlemmer, skal de 
formulere det så det kan sendes 
med evalueringen. Inger sender 
når Marlene og Alexander har 
skrevet. 



 

Inger forsøger at få drøftelse med Louise Budde 
(B&U), der har været tilknyttet pilotprojektet. 

Forberedelse:  
Læs vedhæftede bilag.  

 

18.35-18.50 

Opfølgning - Hvordan håndterer vi 
tidsaktuelle katastrofe emner – eks 
Covid19/bakterier/Klimaforandring 
(børneperspektiv)  

Formål:  

Opfølgning på aftale fra sidste møde. 
Bestyrelsen har ved sidste møde besluttet at bestyrelsen 
vil være vært ved et arrangement for forældre (og 
medarbejdere). Temaet for aftenen skal handle om de 
bekymringer børn kan gå med og hvordan man som 
voksen kan tale med børn om deres bekymring. 

Forberedelse: 

 

Opfølgning - Hvordan håndterer vi 
tidsaktuelle katastrofe emner – eks 
Covid19/bakterier/Klimaforandring 
(børneperspektiv) 
Inger har fundet en person, som 
hun arbejder videre med (Heidi 
Agerkvist 

18.50-19.15 Valg til råd og bestyrelse 2021-2022 og tak for i år  

Valg til råd og bestyrelse 2021-
2022 og tak for i år 
I august bliver de lavet en 
formandsskabsberetning  
Formandskabet runder året af.  
 

 
 

 
 

 

 

Evaluering Pilotprojekt Bestyrelsen 10 juni 2021 

Med udgangspunkt i vores projektdesign, datablad og erfaringer sammenfatter bestyrelsen følgende: 

Evaluering af pilotprojektet i 
dagtilbudsbestyrelsen 
Det overordnede formål med pilotprojekterne 
var at afsøge forskellige muligheder for at styrke 
ejerskab og værdi/meningsskabelse for forældre 
i dagtilbudsbestyrelserne og der i gennem 
engagementet 
 

 

Hvad har vi gjort, hvordan har det virket, har det 

virket efter hensigten – og hvilke tegn kan vi se 

på det – har det medført andre dilemmaer?  

- Ændring af mødestruktur, orientering på 
skrift, direkte til dialog/debat  



 

 - Introduktionsdag på en lørdag har ikke sket 
de sidste to år; bliver den prioriteret? Skal vi 
bare holde os til introduktion på første 
møde? 

- Introduktion til frivilligt arbejde var godt  
- Kadencen mellem rådsmøder og 

bestyrelsesmøder; vi er ikke i mål. Drøftelse 
af hvor vigtigt bestyrelsesarbejdet er for 
forældrene ude i institutionerne. Kan man 
holde det på et niveau hvor alle forældre kan 
se sig ind i det? 

- Eksterne bestyrelsesmedlemmer. En styrke, 
da det giver en faglig ballast og kontinuitet i 
bestyrelsesarbejdet. Forslag om at have den 
eksternes rolle fastsat i vedtægterne. Forslag 
om at starte med at se på, hvad bestyrelsen 
har brug for af kompetencer/opgaver osv. så 
kan man inddrage en person ud fra det. 

- I perioden har vi arbejdet med det toårige 
perspektiv og det kunne man inddrage i 
valget/inklusionen af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer. Men der skal være 
opmærksomhed på om det bidrager 
positivt/negativt.  

-  

Er der noget, som vi gerne vil fastholde – 

hvorfor? Hvad vil effekten være af det for 

kvaliteten af bestyrelsesarbejdet? 

 

- Introduktionsforløb: skal det være særskilt 
eller i løbet af det første møde? Forslag om, 
at der til introduktionen er et teambuildings 
element, så alle har mulighed for at byde ind 
hurtigt. Budskabet er, at der skal startes godt 
op og der kan leges med formen.  

- Forslag: Bestyrelsen kunne tage på et besøg 
ud i en institution i et bestyrelses-år inden 
for de tema som bestyrelsen arbejdet med.  

- Dagtilbudsbestyrelsen kunne sætte som 
opgave ude i rådene, at de skal melde ind ift. 
det tema som bestyrelsen arbejder med på 
et givent tidspunkt. – det kan være 
inddragelse og synlighed på et kvalitativt 
niveau 

Er der noget, som vi vil afvikle – hvorfor har det 

ikke givet den forventede effekt? 

 

 

Har vi opnået erfaringer fra pilotprojektet, som 
kan gives til andre – videreføres/overføres til 
andre områder af bestyrelsesarbejdet? 
 

- Værdien af eksterne bestyrelsesmedlemmer; 
Det har skabt værdi ved at tilføre et 
perspektiv på dagtilbuddet som organisation, 
det komplementerer forældreperspektivet. 
Det er et ønske at det fremadrettet skal 
tilføjes styrelsesvedtægten at det er en 



 

mulighed for dagtilbuddene. De eksterne 
skal bidrage ud fra en kvalitativ overvejelse. 
Det skal være en grundig overvejelse om 
hvem man tager med og hvorfor – og 
opgaven og rollen skal klart defineres. Der 
skal sættes en formel ramme omkring det 
gennem vedtægter. 

- Værdien af drøftelser; forældrene er i 
bestyrelsen for at bidrage og det skal man 
skabe pladsen til gennem fx en bestemt 
mødestruktur.  

 

 

 

 

 

 


