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Malling Dagtilbudsbestyrelse  

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. August 2017 kl. 17.:15 i Tværgade. 

Deltagere:  

Jane Kilt (Dagtilbudsleder)  
Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/næstformand)  
Helle Petersen (Pædagogrepræsentant Østerskov)  
Kristina Buch (Pædagogrepræsentant Eghovedvej)   
Betinna Jensen (Pædagogsuppleant Ajstrupvej)  
Lena (Pædagogsuppleant Tværgade)  
Sidsel (forældresuppeant Tværgade) 

Afbud: 

Maria Linnet Jessen (Forældrerepræsentant Eghovedvej)   
Simon Arnbjerg (forældrerepræsentant Ajstrupvej)  
 

Fravær: 

 

Ordstyrer: 

Lars Jakobsen (Forældrerepræsentant Tværgade/formand) 
 

Referent: 

Simon Milwertz Philipsen (Forældrerepræsentant Østerskov/næstformand)  
 

OBS! Kommende møde i Dagtilbudsbestyrelsen er:  

Tirsdag den 24. Oktober kl 17.15-19.15 

 

 Punkter Referat 

1 Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden godkendt 

2 Godkendelse af referat af 27.03.2017 Referat fra sidst er godkendt. 
 
Det opfordres at der deltager forældresuppleanter fra 
de enkelte institutioner således at suppleanter er 
opdateret og kender til mødet i 
dagtilbudsbestyrelsen. 
 
Formanden vil også sende dagsorden ud til 
suppleanter fremadrettet. 

3 Nyt fra institutionerne. 

• Herunder opfølgning/status på 
madordningen. 

Dagtilbudslederen starter: 
- Madordning er op startet i alle institutioner. 

Sammen med opstarten så er der blevet 
afholdt ferie og der har været indhentet vikar 
hertil. 

- Eghovedvej arbejder på at få opdateret 
køkkenet. Opdateringen indebærer ny 
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emhætte, udskiftning af bordplade, 
industriopvaskemaskine og inddragelse af 
ekstra kvadratmeter fra fællesarealet i huset. 

- Der arbejdes på at få igangsat et 
teamsamarbejde mellem de enkelte 
køkkenledere, således at køkkenpersonalet 
får mulighed for sparring med de andre 
institutioner.  

 
- Lene Høy (administrativ medarbejder for 

dagtilbuddet) har fået et nyt arbejde. Derfor 
arbejder skolen på at få ansat en ny 
medarbejder til at holde overblik på økonomi. 
Det er skolen som varetager denne opgave 
for dagtilbuddet. 

 
Eghovedvej 

- Er landet igen efter sommerferien.  
- Vuggestuen arbejder på at besøge alle stuens 

børn hjemme, hvor der skal tages billeder af 
barnet foran huset og derefter bruge 
billederne til samtaler i vuggestuen. 
Forældrene skal ikke være hjemme (og må 
helst ikke blive set) da det så er børnene der 
viser frem. 

 
Tværgade 

- Vi har haft et lignende forløb både I 
vuggestue og børnehave.  

- Cirkusprojektet og husprojektet er afsluttet 
- Lige nu er der strandtema hvor en gruppe fra 

vuggestue sammen med en gruppe fra 
børnehaven, arbejder på at skulle til stranden 
for at sætte drager op og undersøge 
strandskaller. 

- Madordningen er startet rigtig godt op. Eva 
inddrager børnene I madlavningen og 
personalet får lov til at smage på nye retter. 

- Forældrene er begejstret for Eva I køkkenet, 
hun har været god til at lytte til børnene og 
deres favoritretter for så at lave dem. 

- I Samskabelsen tegn er forældrene gået I 
gang med at restaurere legepladsen og lave 
ny beplantning hertil. 

Ajstrupvej 
- I foråret har der været en specialpædagogisk 

opgave, så efteråret skal bruges med focus på 
kerneopgaven. 
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- Børnetallet er rigtig fint og huset er næsten 
fuldt. 

- Fællespasningen har været dejlig både for de 
vante børn og for de “gæstende” børn fra de 
andre institutioner. 

- Madordning er op startet og den første tid er 
brugt på at komme på plads og indrette 
køkkenet med maskiner, grej og service. Der 
er for nyligt afholdt et personalemøde med 
pædagoger og køkkenleder for at finde 
muligheder for samarbejde og 
forventningsafstemt hvordan pædagogerne 
og køkkenet kan hjælpe hinanden I 
hverdagen. 

 
Østerskov 

- Huset er fyldt 20 år her I sommers. Dagen 
bliver fejret den 1. september med 
morgenmad og teater for børnene. 

- Der er blevet udviklet en flyer omkring 
kommunikationen mellem forældre og 
institution. Fordi personalet vil rigtig gerne 
samtale med forældrene og I dette skriv er 
der inviteret til hvor det er bedst at tage de 
forskellige snakke. 

 
Pilotprojekt om Samskabelse 

- Dagtilbudsbestyrelsen er gået ind I et 
pilotprojekt omkring Samskabelse, hvor 
bestyrelsen skal mødes med andre 
bestyrelser og nogle konsulenter herom. 

 

4 Nyt fra dagtilbuddet Punktet er gennemgået i tidligere punkt. Men herved 
suppleres: 
 
Projektet med Thea Tyrre Sørensen er afsluttet på 
Ajstrupvej, Tværgade og Østerskov. 
Eghovedvej starter op til oktober, hvor Linda er 
tilbage fra orlov. 
Thea vil fortsat være tilknyttet lederne som coach. 
Thea har brugt Junges teorier til at analysere alle i 
personalegruppen. Efterfølgende har personalet 
været til en samtale omkring sin typologi og om 
hvordan denne kan bruge i samarbejde med de andre 
i personalegruppen. 
Lederne har ydermere været samlet for at blive 
klogere på hvordan de kan bruge de enkelte profiler i 
en samlet gruppe. 
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Der findes nu et nyt tilbud til institutionerne ” 
Trivselsmøder og de 0-2-årige”, dvs. konsultative 
forum for vuggestuebørn, hvor PPR tilbyder 
vejledning til forældre og personalet ift. Barnets 
trivsel og udvikling. Dette tilbud er en del af ”tidlig 
indsats” i Århus kommune.  
 

5 Gennemgang af 
forældretilfredshedsundersøgelsen 

Rapporten gennemgås og der er generel tilfredshed 
med udfaldet af svarene i rapporten. Svarprocenten 
er relativt høj (69-81%), hvilket giver et realistisk 
indblik i øjeblikkets oplevelse fra forældrene. 
 
Institutionerne er meget opmærksomme på 
fokuspunkterne omkring vejledning og inddragelse af 
forælderens viden. Desuden dialogen med personalet 
omkring styrkelse af barnets trivsel, læring og 
udvikling.  
 
Enkelte forældreråd vil gerne arbejde med 
synligheden omkring hvilke muligheder der for 
samarbejde mellem forældre og institutionen. 
 Referencen går til et hold hvor holdopstillingen både 
indebærer forældre, pædagoger, medhjælpere, 
vikarer, ledere, psykologer, konsulenter osv.  
Det betyder at der findes mange eksperter på barnets 
udvikling og alle disse eksperter (primært forældre og 
pædagoger) kan samarbejde omkring barnet og 
børnefællesskabet. 

6 Valg til forældrerådene og 
dagtilbudsbestyrelsen inden 1. oktober 
2017 

OBS til forældrerådene. 

7 Evt opfølgning fra sidste møde Situationen omkring håndhygiejne bliver vendt. 
Institutionerne har alle igangsat initiativer for at 
mindske smitten herved. 

8  Aktion inden næste møde Næste møde er tirsdag den 24. oktober kl 17.15-
19.15 på Eghovedvej 
 
Punkter til næste møde: 

- Konstituering af ny dagtilbudsbestyrelse 
- Pilotprojekt omkring Samskabelse  
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