
 

REFERAT FRA DAGTILBUDSBESTYRELSESMØDE DEN 13.NOVEMBER KL.19-21 

PÅ PILEGÅRDSVEJ 95, 1.SAL. 
 

 
 

Referat fra Dagtilbudsbestyrelsesmøde 

 
Afbud fra Rikke (medarbejderrep.) og forældrerådsrep.  fra dagplejen 

 
1. Godkendelse af årsplan og forslag til udvalgsarbejde 

Årsplan godkendt 

 

2. Hvad er Samskabelse – oplæg om det nye paradigmeskifte og hvordan arbejder DT med 

det ved Diana. 

• Politisk beslutning at vi arbejder med samskabelsesbegrebet 

• Det handler om et paradigmeskifte fra service til samspil – en offentlig sektor 

præget af samskabelse og medborgerinvolvering 

• Forældresamskabelse er et fælles ansvar 

• Der afprøves andre måder at lave forældresamskabelse på i dagtilbuddet – 

eksempelvis omkring indkøring i Kolbøtten 

• Det kræver fokus på faglighed – derfor afholdes der pædagogiske dage i 

afdelingerne i øjeblikket 

 

3. Udarbejdelse af Bestyrelsens Kommunikationsplan 

a. Hvordan og hvorledes skal den nye plan være?  Ved Kommunikationsmedarbejder 

Jan Bjørn Nielsen oplæg og proces    

• Bestyrelsesrepræsentanter skal have fokus på hele dagtilbuddet - ikke være den 

enkelte afdelings ”mand” 

• For at sikre alles stemme bedst muligt skal vi som bestyrelse være meget 

opmærksomme på hvordan vi kommunikerer 

• Efterfølgende gruppearbejde blev konverteret til drøftelse to og to 

Hovedpunkter herfra: 

➢ strukturen med at finde dokumenter i Intra er meget svær. 



➢ Skabe mening / visualisere – hvordan er processen hvis en forælder får en 

idé (et case – flow) 

➢ Teaser – efter bestyrelsesmøde ”der har været talt om dette” – læs mere 

via dette link 

➢ Afstanden kan opleves som lang (fra bestyrelse til den enkelte forælder) 

➢ Forståelse for hvem vi kommunikerer med – segmentet 

➢ Skal der laves guides til app’en for at sortere i informationsstrømmen.  

➢ Ved forældrene hvad bestyrelsen står for? (hvilke muligheder har du for 

indflydelse) 

➢ Hvad kan afdelingerne gøre for at informere om forældreråd/ 

bestyrelsesarbejde 

➢ Er forældregruppen med på paradigmeskiftet (fra service til samspil) 

         Udvalg: Piotr, Diana, Jan 

 

 

4. Præsentation af Dagtilbuddets 4 fagteams ved Lederne: Karen, Anette, Rikke og Rasmus 

med efterfølgende drøftelse. 

 

• Rasmus (sundhedsteam – fokus på medarbejdernes sundhed) Plan lavet sammen 

med Folkesundhed Aarhus. Personalet er spurgt ”hvad er sundhed for dig?”. Der 

har både været fokus på den fysiske og den mentale sundhed. Både KRAM og det 

dobbelte KRAM. Personalet har desuden fået et oplæg fra Thomas Milsted om 

forebyggelse af stress.  

Baggrunden for arbejdet med sundhedsambassadører er sygefraværet blandt 

medarbejderne (korttidsfravær ligger pænt – det er langtidsfraværet der er 

forholdsvist højt b. l. a. på grund af nedslidning) Arbejdet i sundhedsteamet 

fortsætter. 

• Rikke (motorikteam) Blevet til på baggrund af Aarhus kommunes ”tidlig indsats”. 

Arbejdet er tilrettelagt ud fra mål for børnene, for medarbejderne og for ledelse 

og forældre. Alle afdelinger undtagen dagplejen, har, eller er ved at få uddannet 

en krop og bevægelsesvejleder. (der arbejdes på en løsning for dagplejen). 

Et barn med motoriske udfordringer kan få en rygsæk med hjem, med lege og 

øvelser som forældrene efter guidning fra personalet kan lave med deres barn 

derhjemme. I arbejdet med motorik skal der være plads til alle ”den pædagogiske 

bagdør”. 

Teamet (en rep. fra alle afdelinger) mødes to gange årligt, en gang for at 

planlægge den årlige motorikdag (to timer) og en hel dag hvor det muligt at gå i 

dybden. Derudover arbejder krop og bevægelsespædagoger i makkerpar.  

• Anette (sprogteam) Historisk perspektiv i 2002 viste PISA undersøgelse et behov 

for fokuseret sprogindsats i dagtilbuddene. Med den nye styrkede læreplan i 2018 

hedder det nu kommunikation og sprog. Der afholdes 4 årlige møder i teamet. 

Bla. fokus på sprogvurderinger som nu er obligatorisk for alle børn. 



Sprogvejlederen kan vejlede pædagogen til hvordan en handleplan kan 

udarbejdes, og deles med forældrene. Der er fokus på dialogisk læsning, på 

nærvær (indlevelse – ro – lytte), på før, under og efter en aktivitet mm. 

Sprogvejledere laver oplæg til forældre til børn med dansk som andet sprog, og til 

børn med dansk som modersmål. 

• Karen (inklusionsteam) – udsættes til næstemøde 

 

Forslag om udvalg (nævnt i årsplanen) 

Sundhedspolitik / kostordningen: Lars Bojesen, Amina Skov, Diana, Helle 

 

 
Med venlig hilsen 
Formand Camilla Juelshøj og Dagtilbudsleder Diana Steffensen 
Kolt Hasselager Dagtilbud. 


