
Referat konstituerende møde i bestyrelsen 2021-2022, Frederiksbjerg Dagtilbud 
Mødet blev afholdt lørdag d.11.september 2018 kl.8.45-13.00, i administrationen på Frederiksbjerg Skole. 
 
Til stede: Mathilde Schaumburg-Müller, Børnehuset Jægergårdsgade 
Rikke Lylloff Madsen, suppleant Børnehuset Ole Rømer 
Alexander Xylander, Kroghsgade Vuggestue 
Mie Bryder Egtved, Naturbørnehaven Ajstrup gl. skole 
Kirstine Hulsrøj Jæger suppleant Vuggestuen Jægergårdsgade 
Nicholas Hovgaard, Vuggestuen Marselis Boulevard  
Julie Cleve Remvig Gustavsen, Børnehaven Guldbryllupsasylet  
Mette Bygebjerg Petersen, Frederiksbjerg Børnehus  
Pia Rasmussen, medarbejderrepræsentant (vuggestuen Jægergårdsgade) 
Inger Barslund, dagtilbudsleder 
 
Fraværende: Nanna Sodemann Børnehuset Ole Rømer og Anne Nørby Thomsen Vuggestuen 
Jægergårdsgade 
Referent: Inger Barslund 
 
Dagsorden: 
Morgenkaffe og velkommen 
 
1.Frivilligt arbejde v. Mathilde 
Referat: Som optakt til dagens møde, gav Mathilde oplæg om frivilligt arbejde i bestyrelser. Vi blev klogere 
på frivillighed som begreb og Mathilde fik startet gode refleksioner hos os. 
 
2.Præsentation af bestyrelsen 
Referat: Med udgangspunkt i Mathildes oplæg præsenterer bestyrelsen sig for hinanden. 
 
3.Præsentation af dagtilbuddet v. Inger 
Referat: Inger fortæller om nedenstående punkter – med eksempler fra hverdagen i en politisk ledet 
organisation. 
Dagtilbuddets placering i organisationen B&U 
B&U politik og opgave 
Dagtilbuddets interne organisering 
Økonomi og princip for budgetlægning 
Dagtilbuddets prioriteringer ift. kerneopgaven  
Dagtilbudslov og ny styrket læreplan 
Opgaver det kommende år (meget kort) 
 
Der efterspørges litteratur om pædagogisk læreplan, Stærkere læringsfællesskaber og Tegn på læring: 
Om Stærkere Læringsfællesskaber i Børn og Unge (aarhus.dk) 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) 
 
Tegn på læring II | EVA  
   
 
4.Bestyrelsen konstituerer sig 
Referat: Efter orientering om opgaver til formand og næstformand konstituerer bestyrelsen sig: 

https://detvigoer.aarhus.dk/staerkere-laeringsfaellesskaber/om-staerkere-laeringsfaellesskaber-i-boern-og-unge/
https://www.uvm.dk/dagtilbud/paedagogiske-redskaber-og-rammer/den-styrkede-paedagogiske-laereplan
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-ii


Nicholas Hovgaard stiller sig til rådighed som formand og Mie Bryder Egtved stiller sig til rådighed som 
næstformand – bestyrelsen takker og de er valgt. 
Bestyrelsesvedtægt gennemgås, med enkelte tilretninger. Suppleanter til bestyrelsen – den nye bestyrelse 
ønsker at suppleanter deltager i ordinære møder når det er muligt.  
Form for bestyrelsesmøder – mødetidspunkt fastholdes og det godkendes at Inger udkommer med datoer 
for bestyrelsesmøder. Det sker af hensyn til dagtilbuddets planlægning, da al kendt mødevirksomhed skal 
være tilgængelig for afdelingernes planlægning. Inger retter til og sender til underskrift hos Nicholas. 
5.Samarbejde mellem råd og bestyrelse 
Referat: Bestyrelsen ønsker at prioritere samarbejdet med forældrerådene. Der er flere eksempler hvor det 
har fungeret godt – fælles er at det vi beder om, skal være konkret og tæt på praksis – eks tema om 
erfaringer fra en hverdag med Corona-restriktioner har fungeret. 
 
Vi taler lidt ind i tema for dette år – sidste år nåede vi ikke et planlagt punkt om rekruttering, det kan være 
aktuelt. På mødet var en fin dialog hvor vi ikke beslutter hvordan vi kan gøre temaet relevant for en 
bestyrelse - men bestyrelsen stiller sig til rådighed hvis vi kan bruge deres hjælp. Formandskabet og Inger 
tager det med i planlægning af kommende møder. 
 
Inger Barslund, dagtilbudsleder/referent 
 
 

Bestyrelsesmøder i Frederiksbjerg Dagtilbud 2021-2022 
Mødeplan 
2021 

11.september opstart 9-13 (store Klaus, adm. Frederiksbjerg skole) 

5.oktober (Store Klaus) 

27. oktober (evt. i afd) 

2.december (Store Klaus) 

 

2022 

11.januar (store Klaus) 

28.februar (evt. i afd.) 

7.april (afd.) 

2.juni (Teatersalen Frederiksbjerg skole) 
 
 

Møder afholdes enten i en af dagtilbuddets afdelinger eller i administrationen på Frederiksbjerg Skole, 
Ingerslevs Boulevard 2, 8000 Aarhus C. 
Ordinære møder afholdes kl.17.15-19.15. 
 
Anden mødeaktivitet: 
12.oktober kl.19.00-20.30, Søndervangskolen 
Dialogmøde for dagtilbudsbestyrelser med Rådmand Thomas Medom 
 
12.oktober kl.19.00-20.30, Frederiksbjerg Skole eller Teams 
Forældrearrangement psykolog Heidi Agerkvist  
 
1.november kl.9.00-11.00 
Bestyrelsesrepræsentant deltager i dagtilbuddets læringssamtale (del af opfølgning kvalitet). 


