
Referat fra DT bestyrelsesmøde d. 31. August 2017 

Afbud: Forældre: Sally, Dorthe, Forældre fra dagplejen og troldehøjen. Søren fra Labyrinten og Rikke. 

1. Budget 

-Positivt tilbageløb på de ekstra ressourcer (rådmandsmillionerne) i vuggestue og børnehave. Det 

virker som om der er mere ro og tid til at aflevere sit barn om morgenen. 

 

2. Evaluering af feriepasning 

Personaleperspektiv: Mere ro og tid i fællespasningen. Mere nærvær i forhold til børnene.  

-Der skal være 1 leder i fællespasning i stedet for 2 

-Det er vigtigt med et forventningsmøde imellem lederen af feriepasningen og medarbejderne den 

første dag af pasningen, for at rammesætte/planlægge ugen. 

-Der har været en effekt ved det nye tiltag omkring tilmelding til feriepasning på Intra. 

-fysisk seddel på væggen hjælper til at give et overblik over hvordan børnene kommer, sådan man 

kan justere personale efter dette 

-Forældre oplever en åbenhed fra personalet i fællespasning. 

 

Oplæg ved Jan angående nye måde at tilmelde sig til fællespasning. Denne er positivt bekræftet af 

bestyrelsen.  

 

3. Fagligt emne ved Anette Hostrup omkring sprogarbejde i dagtilbuddet. 

Anette Hostrup fortæller om sprogarbejdet i dagtilbuddets sproggruppe herunder struktur, faglige 

indsatser, sprogvurderinger og andre relevante sprogtiltag. 

 

Gode ideer: Husk at skriv til forældrene hvordan de kan arbejde med sprog med deres børn – læg 

link ud på hjemmesiden til hvor man kan søge inspiration til sprogarbejde (f.eks. Aarhus Kommunes 

hjemmeside). 

 

4. Evaluering af årets gang 

-Den tematiske opbygning har fungeret godt. 

-Det fungerer godt med nyhedsbreve i stedet for en beretning fra hver afdeling. Dette giver godt 

indblik i hvad der er sket siden sidst. 

-Faglige emner på bestyrelsesmøder giver indsigt i pædagogikken for forældre. 

-Møderne har været præget af nærvær, gode faglige diskussioner, vidensdeling,  

-Udvalgsarbejde har givet god mulighed for at fordybe sig i specifikke emner og har været meget 

produktivt. 

 

Forbedringer: 

Der har været meget frafald fra forældrerepræsentationen i år, hvordan kan vi håndtere dette: 

-vigtigt at vælge suppleant til forældrerepræsentanten til bestyrelsen. 

-forældre skal kunne se et produkt af deres arbejde i bestyrelsen 

-Diana kan komme ud og fortælle om bestyrelsesarbejdet. 

-Nyhedsbrevet og referaterne skal lægges tilgængeligt for alle på Intra. 

-hvordan kan bestyrelsen og forældrerådene gøres betydningsfulde nok til at forældrene aktivt 

vælger at være med/det bliver attraktivt at være med. 



-anekdote på hjemmesiden om ”hvad har det betydet for dig at være i bestyrelsen 

 

5. Kommende forældremøde 

-Ideer til forældremøder: forskellige pædagogiske workshops, stueopdelte grupper arrangeret af 

pædagogerne på de stuemøder, forældresamskabelse. 

Dagplejen tager udgangspunkt i det kompetenceløft dagplejen har været på. 

 

6. Evt: Bestyrelsen godkender lukkedage: Univesvet d. 24 november 2017, Troldehøjen d. 29 

september 2017 


