
Bestyrelsesmøde i Gl.Brabrand - Sødalen dagtilbud.  
Deltagere  
Referent:  Louise Mølbæk Andersen 
Afbud: 

Dato:  22.11.21 Kl.: 19.30-21 Sted: Online via Teams 

  

  Dagsorden  Tidsramme   REFERAT 

1   Velkomst og 
præsentations runde  

19.30-19.40   Pkt. 2 og 3 byttes rundt grundet deltagelse på pkt. 2 fra Hildur (pædagogisk 
leder) fra Børnesnak. 
Solskin er på nuværende tidspunkt (22.11.21) eneste institution med corona 
blandt børn og voksne. 
 

 2 Orientering om nye 
bygninger 
 v. dagtilbudsleder og 
pædagogisk leder  

19.40-20   Louisevej 37 skal renoveres og bygges om. Børnesnak flytter i de nyrenoverede 
lokaler og går fra 4 stuer til 5 stuer 
Åbyhøjgården flytter til Børnesnaks faciliteter og går fra 3 stuer til 4 stuer. 
Forventet flytning til Louisevej 37 primo 2023. 
 
Erfaringer vedr. flytning både vedr. praktiske forhold, forældrekommunikation 
etc. kan blandt andet søges i Solskin og Søstjernen, der flyttede til nye 
bygninger for få år siden. 
 

3 Orientering om og 
drøftelse af tema i 
dagtilbuddet omkring 
relationskompetence  

20-20.20  Anne orienterer om relationskompetence som begreb, som hele dagtilbuddets 
personale har arbejdet med på en workshop d. 27.10. 
Fokus har været på psykologisk sikkerhed og på at få et fælles sprog omkring 
børnene med udgangspunkt i relationskompetence, hvor Louise Klinges teori 
er anvendt og bruges fælles fra vuggestue ->klub 
 
Ny lov er vedtaget, som fordrer eksternt kvalitetstilsyn. Det ser dagtilbuddet 
frem til. 
Der er fra Børn & Unge fastlagt en læringssamtale med dagtilbuddet d. 27. 
april 2022 kl. 13.30-15.30, hvor en eller flere fra bestyrelsen opfordres til at 
deltage. Udgangspunktet herfor er data fra dialoghjulet (SUS-samtaler), idet 



kvalitetssamtalen hvert 2. år fra tidligere er udfaset, da output viste sig for 
ukonkrete. 
 

4 Nedsættelse af udvalg 
til arbejde med trafik 
på Louisevej 

20.20-20.25  Notat udarbejdet vedr. problematikken sendes rundt (er sket) til bestyrelsen, 
som kan distribuere i egne institutioner mhp. lokal arbejdsgruppe. 2 forældre 
fra en af de berørte institutioner har allerede meldt sig på banen. Drøftelsen 
fortsætter lokalt. 
 

5 Ideer til tema for 
fællesmøde for alle 
forældreråd  

20.25-20.45  Følgende forslag blev stillet: 

• Forældretilfredshedsmåling/temperaturmåling i dagtilbuddet 

• Leg og læringsgrupper (vil kræve forventningsafstemning og 
mandatafklaring internt i dagtilbuddet først) 

• Fokus på drift af nyt, stort dagtilbud 

• Aula og forældrekommunikation i relation til: 
o Corona 
o Vaner i hverdagen 
o Erfaringsudveksling og forældrekrav til kommunikationsniveau 
o Erfaringsudveksling generelt efter ibrugtagning 

 
Beslutning om hvilket tema, det fælles forældrerådsmøde vil omhandle, 
træffes af dagtilbudslederen og indhold på mødet planlægges af bestyrelsen d. 
10. januar 2022. 
 
Det fælles forældrerådsmøde afholdes på enten Sødalskolen eller 
Engdalskolen. 
 

6 Evt. og punkter til 
næste møde  
 

20.45-21  Forslag til punkter på kommende møder: 
 
Kostdrøftelser inden for: 

• Erfaringer i institutionerne efter seneste kostafstemning, blandt andet 
med fuld kost 

• Erfaring med ’udlicitering’ af kostprincipper til de enkelte institutioner 



• Sukkerpolitik 
 

 


