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Mette orienterer kort om den ledelsesmæssige situation i dagtilbuddet: 

• Mette er konstitueret DTL pr. 3. maj mens Diana er udlånt til Skåde – Højbjerg DTB. Som det ser ud 

nu, er Diana tilbage 1. september 

• Imens er Mathilde Rønn Andreasen konstitueret pædagogisk leder i Spiloppen 

 

1. Robusthed 

• Med udgangspunkt i Circle Of Security - Tryghedscirklen. 
Oplæg ved konstitueret pædagogisk leder af Spiloppen og familiegruppe 

medarbejder, Mathilde Rønn Andreasen 

o Mathilde orienterer kort om hvad Familiegruppe er, og henviser til at læse 

på Aarhus kommunes hjemmeside om familiegrupper 

o Familiegruppe er et forløb over 6 – 12 gange, hvor familien mødes en gang 

om ugen. Familiegrupper henvender sig til helt almindelige familier, der 

oplever udfordringer med deres barn 

o Hvad forstår bestyrelsen ved ordet ”robusthed?” 

▪ At have et godt selvværd 

▪ At kunne sige pyt – komme videre / håndtere nederlag 

▪ De voksne siger ”jeg hjælper dig” 

▪ Anerkendelse 

▪ Rummelighed 

▪ At barnet har overskud 

o Det følgende er definitioner på robusthed først af Per Schultz Jørgensen: 

▪ Rumme styrke men kende sårbarhed 



▪ At bære sin egen pose 

▪ Turde tage livsudfordringer op, dvæle ved det svære, og kunne 

holde til benspænd på vejen 

▪ Udvikles i samspil med vore omgivelser og de muligheder vi møder 

▪ Ydre regulering -> indre regulering 

▪ Få mulighed for at lære at svømme i livets flod (Aaron Antonowsky) 

▪ Udvikle potentiale i fællesskaber (Peter Fonagy) 

▪ At udvikle sig og trives under vanskelige omstændigheder (Peter 

Fonigie) 

o Tryghedscirklen 

▪ Billedet på det, er det lille barn der søger ”ud i verden”, men som 

søger tilbage i den trygge havn (den primære omsorgsperson), når 

det bliver for stort eller uoverskueligt. Det lille barn er afhængig af 

at den primære omsorgsperson hjælper det med at regulere sine 

følelser 

o Forslag om at der afholdes en caféaften om temaet engang i efteråret. Det 

tages op i de enkelte forældreråd på mødet i august, og efterfølgende på 

bestyrelsesmødet også i august. 

 

2. SLF – Stærkere lærings fællesskaber,  

• Stærkere Læringsfællesskaber skal styrke den professionelle 

dømmekraft hos medarbejdere og ledere, så børn og unge kan 

lære mere.  
Kort introduktion ved Mette Steen 

o Kompetenceløft for samtlige ansatte i Børn & Unge, over en 3 årig periode 

o Der er i hver afdeling valgt et ”fagligt fyrtårn” som understøtter processen 

sammen med den pædagogiske leder. Disse faglige fyrtårne indgår nu i et 

team på lige fod med dagtilbuddets andre fagteams. 

o Herunder udvikles der en evalueringskultur, og nye evalueringsredskaber 

 

3. Info vedr. nye tiltag i kostordningen. 
o Det er besluttet i teamledelsen at genindføre at vi tilbyder mælk til frokostmåltidet, 

for at sikre at børn får mælk nok. Dette er sket på baggrund af vurdering fra 

sundhedsplejerske og efter at kostteamet har rettet henvendelse til forvaltningen. 

Betaling for det tages over de enkelte afdelingers driftbudget, og det vil senere 

blive evalueret om det kan hænge sammen økonomisk – det koster 12.000 om 

måneden for det samlede dagtilbud. 

4. evt. 
o Intet 


