
Dagsorden til Bestyrelsesmøde 2. maj 2022  

Forplejning: kaffe og te og sødt 

Sted: Spiren    

Mødeleder: Anne/Helle  

Referent: Trine  

Afbud: Julie    

Tidspunkt.  17-19 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Kommunikation 
Baggrund: på et tidligere bestyrelsesmøde aftalte vi at sætte punktet på dagsorden 
Formål: At blive få dialog om, hvilken kommunikation der er brug for at føle sig informeret 
og for at få dokumenteret vores hverdag. Samt hvad man som forældre kan forvente. 

Metode: vi tager udgangspunkt i materialet om god kommunikation i Aarhus kommune 
 kapitel-2-seks-byggesten-til-god-kommunikation-i-mbu.pdf (aarhus.dk) 

kommunikationshaandbog_digital.pdf (aarhus.dk). 
 

Ref: 

Vi har haft kommunikation på bestyrelsesmøde før, men vi nåede ikke så langt med det. Vi taler 
om hvordan det opleves når der kommunikeres ude i institutionerne. Det opleves meget 
forskelligt, men den generelle oplevelsen er, at det er blevet bedre siden vi sidst havde det på som 
punkt. 

Ideer til måder at lave hurtig kommunikation, kan være aula, men det kan også være ugebreve 
eller en fælles tavle med lidt information om dagen.  Der vises ikke mange billeder mere på Aula, 
da en udfordring er, at børnene på billederne skal tagges 

 

Hvis forældre har brug for at tale med en medarbejder kan det være en god mulighed at tilbyde, at 
man lige kan ringes ved, hvis der lige er noget, så man ikke står i garderoben med en masse støj 
omkring sig. Vi  kan være tydelig omkring hvornår på dagen, der kan være tid til at snakke. I de 
fleste institutioner er der mulighed tidligt om morgenen eller sidst på eftermiddagen. 

 

https://detvigoer.aarhus.dk/media/20091/kapitel-2-seks-byggesten-til-god-kommunikation-i-mbu.pdf
https://detvigoer.aarhus.dk/media/20088/kommunikationshaandbog_digital.pdf


I Solsikken har forældremøderne været delt op det sidste år. Så man har været inviteret ind både 
efterår og forår. Der har været massiv tilslutning, da det er meget praksisnært i forhold til ens 
barn. Når man kommer til de møder, er der bordkort, så man bliver sat ved bord med nogen, der 
har børn hvor en relation giver mening. Dette tiltag handler om at få inkluderet dem der flytter til 
Hjortshøj og ikke kender nogen.  

 

I Spiren har de forsøgt sig med mentor ordning i forældrerådet. Så når man starter, så bliver man 
koblet op på en fra forældrerådet så man får en kontakt. Søren fra Spiren vil dele det skriv som de 
har lavet i forældrerådet, så kan vi andre lade os inspirere. 

En opmærksomhed på de børn der bare har det godt, husk at få stoppet op og give de forældre 
noget også. Vi kan godt være bedre til at afmystificere ordet ”møde”. Det behøver ikke være 
meget vigtigt for at få en snak. For pædagogerne er det at lave et møde – egentligt bare at 
reservere tid til at kunne snakke. 

 

Det kan være en god ide at gøre opmærksom på at man gerne må bruge aula til at skrive til en 
medarbejder om man lige kan mødes og snakke. 

 

 

Budget 
Baggrund: vi har nu bedre overblik over budget for 2022 
Formål: at bestyrelsen orienteres om aktuelle udfordringer 
Metode: oplæg og dialog 

Ref. 

Midt i maj skal vi indberette forventet regnskab. 

Budget mæssigt er udfordringen lige nu at vi mangler børn i dagplejen i Elev. I Nye er der bygget 
en kæmpe institution og forældrene i Elev venter på plads i den. Lige nu forsøges der at lave lidt 
opmærksomhed på dagplejen i Elev, så man får lidt øje på at dagplejen er en mulighed. 

 

 

Nyt fra dagtilbuddet  
Baggrund: Hvad rører sig i dagtilbuddet lige nu. 
Formål: At informere  
Metode: Oplæg og dialog 

Ref. 



Helle har afholdt ”velkommen til Hjortshøj” for nye medarbejdere. Blandt de nye medarbejdere er 
der nogle der kommer fra andre kommuner. Deres oplevelse er at vi er mange voksne i 
afdelingerne.  

Børne klubben er startet op. Både børn og voksne er top begejstret. Det giver så god mening at 
samle børnene på tværs og tilbagemeldingerne fra forældrene er at deres børn glæder sig helt 
vildt. 

 

I forhold til krigen i Ukraine er der lavet drejebøger i forhold til hvordan vi skal forholde os. Lige nu 
har vi ikke en masse pladser. Det er Frydenlund skolen der er modtagecenter og de sender børn 
videre derfra. Det er Ellevang og Skæring skole der er modtagerskoler i vores distrikt. 

 

Vi er inviteret til dialogmøde med rådmanden. Mødet er d 24 maj kl 19.30 – 21. Invitationen 
henvender sig primært til forældrene. Helle sender invitation rundt, så man har linket til at 
tilmelde sig. Hvis man tilmelder sig, vil Helle gerne vide det – for så vil hun også tiltage. 

 

 

Underretninger 
Baggrund: Når vi oplever bekymring for et barn, har vi som fagprofessionelle en skærpet 
pligt til underretning. Dette kan være udfordrende for samarbejdet med familien 
fremadrettet 
Formål: at få dialog om hvordan vi kan udbrede viden om denne forpligtelse og input fra 
bestyrelsen i forhold til at sikre at det gode samarbejde bevares. 
Metode: kort oplæg ved Helle dialog 

Ref.  

Et eksempel kan være et barn der siger ”mor/far slår mig” – her må vi som personale ikke lave en 
vurdering af hvorvidt det er sandsynligt. Når vi står med sådan en situation, så skal vi lave en 
underretning. Og i det her tilfælde må vi faktisk ikke orientere om at vi har lavet den. Før 
forældrene bliver orienteret kommer der en børnesagkyndig ud og snakker med barnet. Først da 
efter bliver forældrene orienteret. Dette kan være meget konflikt fyldt. 

 

Vi skal/kan også lave underretninger ved mistrivsel, ved den type underretning har man ofte 
mulighed for at snakke med forældrene om inden man laver underretningen. 

Hvordan kan man gøre så alle forældre ved at underretning er en pligt vi har som pædagoger? 
Også den, der kan laves uden at vi som personale orientere om det? 

 



Vi kan tage det op i vores forældrerådene, så vi får snakket om det. Red barnet ”stærkere 
sammen” har et videoforløb, hvor de gennemgår hvad der sker når der bliver lavet en 
underretning.  

 

Når vi står med de sager hvor et barn har sagt at mor/far slår, så er det kun den medarbejder der 
har hørt det og lederen der snakker om det. Det er ikke noget vi snakker om i institutionerne. 

 

Vi tager emnet med ud i forældrerådene og får snakket om, hvordan får vi bredt det ud til de 
andre forældre.  

 

 

 

Punkter til næste møde 

 

Årets møder er den 2/5 fra kl. 17-19, 21/6 fra kl. 19-21, konstituerende bestyrelsesmøde den 31/8 
fra kl. 17-18, 27/10 fra kl. 19-21,  

 

 

 

 

 


