
Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde den 31/8-2020 over teams 

fra kl. 17-18 
 

1. Valg af referent:  Trine 

2. Tillykke med valget og velkommen i bestyrelsen 

Helle lavede en kort gennemgang af forretningsordenen og 

bestyrelsesarbejdet. Når man sidder i bestyrelsen, er det med fokus på det 

overordnede dagtilbud og principperne dagtilbuddet og ikke så meget på egen 

afdeling eller eget barn. Da vi er et lille dagtilbud, besluttede vi sidste år at vi 

meget gerne ser at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, så vi kan få 

så mange nuancer med som muligt, og vi ikke ender med at sidde flest 

medarbejdere. 

Herunder link til pjece om, hvordan det er at være i bestyrelse og forældreråd. 

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/bestyrelser-i-dagtilbud-og-

foraeldreraad/#3 

 

3. Præsentation med motivation for bestyrelsesarbejdet 

Vi lavede kort præsentation af den nye bestyrelse 

Fra Spiren sidder Mette, fra Bifrost er det Karoline og fra Solsikken er det 

Sigrid. Af personale repræsentanter er det Neel fra Spiren og Tina fra Bifrost. 

Fra lederteamet er det Trine fra Solsikken der deltager og så selvfølgelig Helle 

– dagtilbudsleder. 

4. Konstituering af bestyrelsen 

Sigrid er valgt til formand 

Karoline er næstformand. 

Helle lovede at hjælpe med dagsorden mm. 

5. Fremtidige punkter 

Der var mange gode forslag til fremtidige punkter: 

På næste møde skal vi have kostordning på – det er her i efteråret der skal 

stemmes om kostordningen og det er en bestyrelses opgave at spørge for at 

der stemmes på et oplyst grundlag. 

Vi skal også snakke om Corona og hvad der var godt og hvad der var skidt – 

hvad skal vi holde fast i og hvad kan vi gøre bedre, hvis vi ender der igen. 

 

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/bestyrelser-i-dagtilbud-og-foraeldreraad/#3
https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/bestyrelser-i-dagtilbud-og-foraeldreraad/#3


Af fremtidige punkter var der forslag om: 

 

• Principper for sampasning 

 

• Dagtilbudsanalysen – hvordan kan vi bruge den aktivt og positivt i vores 

dagtilbud 

 

• Budget – hvordan ser vores budget ud og hvad bruger vi penge på i 

dagtilbuddet. 

 

• Fælles foredrags aftener for alle forældre i dagtilbuddet om relevante 

emner som robusthed, mindset hos børn, hvordan motiverer vi til at 

mestre, søvn, motorik og der kunne være flere forslag. Men tanken var 

at der kunne trækkes på personale eller forældre med en særlig viden 

der kunne deles. 

 

• Overgang til skole. Vi har i institutionerne et stort samarbejde i 

forbindelse med vores overgang til skole. Vi holder møder inden og vi 

holder ”tilbageløbsmøde” – hvor vi får en tilbagemelding på hvad vi har 

gjort godt i vores forberedelse af børnene til skolelivet og hvad vi kunne 

gøre bedre. Men det er ikke viden vi deler med forældregruppen, men 

det kunne også være en spændende snak i bestyrelsen. 

 

 

Vores bestyrelsesmøder ligger hver anden gang i forbindelse med 

forældrerådsmøderne. Det betyder at hver anden gang er der forældrerådsmøde fra 

17-19 og så går den forælder der er medlem af bestyrelsen videre til 

bestyrelsesmøde kl.19-21. Disse møder går på skift i afdelingerne, så vi kommer 

rundt i alle. 

De andre forældrerådsmøder afholdes bare lokalt. 

 

Velkommen til og vi glæder os til at komme i gang. 

 


