
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i  

Gl. Brabrand – Sødalen dagtilbud 

onsdag den 25. september 2019 
 

Til stede: 

Forældrerepræsentanter: Frederik- Enggården, Helene - Spiloppen, Anita – 

Solskin, Maria - Søstjernen, Anders - Børnesnak, Marianne - Tommelise + Klods 

Hans, Anne -  Åbyhøjgården, Anne - Nattergalen 

Medarbejderrepræsentanter: Heike - Nattergalen, Helene - Tommelise,  

Tobias - Solskin, Gitte – Tommelise, Merete –  Gl. Brabrand – Sødalen 

 

Afbud: Jean Christophe - Safiren 

 

Bestyrelsen fik en rundvisning af pæd. leder Gitte Christensen, som fortalte om 

Tommelise, hvad der kendetegner vuggestuen, og hvad der rører sig lige nu. 

 

 Dagsorden 

1 Præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer 

Mail/tlf./adresseliste på bestyrelsesmedlemmer. Se bilag 

 

2 Bestyrelsen konstituerede sig: 

Anders Lunde Jacobsen, Børnesnak, blev valgt som formand. 

Maria U. Koppmann, Søstjernen, blev valgt som næstformand 

 

3 Godkendelse af forretningsorden. Se bilag 

Bestyrelsesmøderne afholdes fra kl.19.30 – 21.30 indtil jul. Herefter 

tages der stilling til om møderne skal flyttes til kl. 19. 

Bestyrelsesåret er flyttet frem til den 1. september. Det betyder 

formelt set, at forældrerådet skal have konstitueret sig og valgt deres 

bestyrelsesrepræsentant inden da. Det vil ikke altid være muligt at 

nå. Nogle forældreråd konstituere sig allerede på valgaftenen andre 

afholder et forældrerådsmøde senere. Det er vigtigt at kende 

datoerne for efterårets møder, når valget afholdes, så dette kan 

informeres på forældremødet. Der er ønske om, at alle 

bestyrelsesmøder datosættes ved bestyrelsesårets start.  

Bestyrelsesrepræsentanterne skal deltage i mange møder i løbet af 

bestyrelsesåret. Der blev foreslået et fælles forældrerådsmøde for 

alle forældreråd med et aktuelt tema. Nogle forældreråd afprøver en 

model, hvor forældrerådet afholdes møde kl.17 – 19, hvorefter 



 

 

bestyrelsesrepræsentanten tager til møde kl. 19.30 i bestyrelsen 

samme aften. 

 

4 Kort orientering om bestyrelsens arbejde/ Merete 

 

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 det åbne dagtilbud  

 Principper for overgange mellem dagtilbud og hjem og mellem 

dagtilbud og skole 

 

5 Overgangsbestyrelsens anbefalinger til, hvad den nye bestyrelse kan 

arbejde med: 

 Overgange mellem vuggestue og børnehave/overgang til 

skole/opstart i institution. 

 Den digitale kommunikation mellem institution og forældre 

 Bestyrelsesmøderne afholdes i afdelingerne, hvor den pæd. 

leder viser rundt og fortæller. 

 Oplæg om leg og læringsgrupper 

 

6 Drøftelse af fremtidigt arbejde: 

 

Drøftelse af samarbejdsformer. Vores nye bestyrelsen er vokset til 

15 medlemmer, hvilket betyder, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vi 

alle sidder rundt om et bord, drøfter og beslutter.  Der blev foreslået 

at vi nedsætter udvalg, som fremlægger forslag til den samlede 



 

 

bestyrelse. Det er også muligt, at drøfte emner i mindre grupper, 

hvorefter der samles op i plenum. Vi prøver os frem.  

 

Indtil videre er følgende temaer foreslået: 

Kommunikation, herunder digital kommunikation. 

Planlægning af fælles forældrerådsmøde 

Budget – principper for tildeling af budget til de enkelte afdelinger. 

Åben dagtilbud 

Fælles pasning – oplæg fra lederteamet. 

 

Der udarbejdes et årshjul, som præsenteres på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

7. Orientering fra dagtilbudsleder 

De nye pladsanvisningsregler er nu på plads. Dagtilbuddet har ikke 

længere kompetence til at flytte børn fra vuggestuerne videre til 

børnehave eller integreret institution. Vi kan være bekymret for at 

systemet bliver mindre fleksibel og ikke i samme grad kan tage 

hensyn til forældrerenes ønsker eller børnenes behov.  

 

8 Evt. Der var ønske om at, at der fastsættes datoer for bestyrelsens 

møder resten af bestyrelsesåret. Dvs. indtil 31.8.2020 

 

9 Datoer for efterårets bestyrelsesmøder 

Tirsdag den 22. oktober 

Mandag den 25. november 

 

Med venlig hilsen Merete Nøhr 


