
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i  
Gl. Brabrand – Sødalen Dagtilbud 
onsdag den 15. september 2021 

 
Til stede: Charli, Sarah, Ira, Mia, Marie   
 
Medarbejderrepræsentanter: Helene  
 
Afbud: Louise, Olivier, Kamilla  
 
 

 Dagsorden 

1 Præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer 
Mail/tlf./adresseliste på bestyrelsesmedlemmer. Se bilag 
Vi præsenterer os for hinanden og taler om ønsker for kommende møder.  
 

2 Bestyrelsen konstituerede sig: 

• Formand Louise Mølbæk Andersen  

• Næstformand Ira Hjerde Ellefsen  
 

3 Godkendelse af forretningsorden.  
 
Forretningsordenen er godkendt 
Anne sender den ud til bestyrelse  

4 Kort orientering om bestyrelsens arbejde 
 
Bestyrelsens kompetencer:  
 

 Fælles pasning.  

 Kosten – eget køkken/leveres udefra? 

 Budget 

 Ansættelse af ledere og medarbejdere 

 Åbningstid, således at det samlede dagtilbuds åbningstid følger byrådets 

beslutninger. 

 Anvendelse af dagtilbuddets lokaler udenfor åbningstiden 

 Inddragelse i udarbejdelse, opfølgning og evaluering af den pædagogiske læreplan. 

 Principper for overgange mellem dagtilbud og hjem og mellem dagtilbud og skole 

 

5 Afgående bestyrelses anbefalinger til, hvad den nye bestyrelse kan arbejde med 
Emner kunne være: 

➢ Lokal tilfredshedsundersøgelse 

➢ Parkering Louisevej (er opstartet) 



 

 

➢ Flere aktiviteter på tværs af afdelinger 

➢ Affaldssortering – bæredygtig udvikling og dannelse  

➢ Behandlingen af køn og kønsroller i institutionssammenhæng.   

➢ Hvordan styrker vi relationerne mellem kønnene? Og hvordan bliver vi bedre til at 

ligestille og se barnet egne interesser frem hvad vi "forventer" ud fra dets køn? 

Hvordan omtaler vi hinanden? "Vilde drenge", "Søde piger osv. 

 
 
 

6 Drøftelse af fremtidigt arbejde: 
Den pædagogiske læreplan  
Normeringer  
Budget og fondansøgning evt. til fysiske rammer 
 

7. Orientering fra dagtilbudsleder 
Vi skal arbejde med forældretilfredshed i dette år  
Vi gennemfører social kapital måling i dette efterår  
Vi holder fælles møde mellem forældreråd og bestyrelsen i februar  
Vi inviteres til dialogmøde for bestyrelser i Distrikt Vest d. 28/9 kl. 17-18.30   

8 Evt. 
 

9 Datoer for efterårets bestyrelsesmøder 
 
Tirsdag d. 12/10 
Mandag d. 22/11 

 
Med venlig hilsen Anne Tillemann   


