
 

 Dagsorden bestyrelsesmøde #7  

Beder-Malling dagtilbud 18. maj 2021  
 

Sted:  Hvis mødet bliver via ”Teams”, vil formanden prioritere i 
dagsordenen.  
Men vi satser meget på det bliver et fysisk møde 

Tidspunkt:   19:15 – 21:15  
Forplejning:  “Bring your own drink” 
Ordstyrer:   Lars  
Referent:   Vælges på mødet  
Forberedelse:  Evt. vedhæftede materiale  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden - Tidspunkt 
 

2. Valg af referent  
 

3. ”Set og hørt – siden sidst”  
 
Baggrund og formål  
Hvad er jeg optaget af, blevet inspireret at, hørt siden sidst, som kan have interesse for 
dagtilbuddets bestyrelse?  
 
Formål med punktet  
Kvalificering af dagtilbuddets arbejde  
Metode Dem der har noget på hjerte, byder kort ind. Der afsættes max. 15 minutter til dette 
punkt.  
 
Forberedelse  
Overvejelse om hvad der kan være interessant.  
Herunder samarbejdet med de tekniske fællesskaber der blandt andet stå for bygningsvedligehold, 
fejning af fliser etc. Tag jeres erfaringer med fra egen afdeling  
 

4. NEST 
Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme 

(Katrinebjergskolen) ADHD (Beder skole) er en del af samme klassefællesskab. 

Undervisningen i en Nest klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. 

De sikrer de bedste læringsfælleskaber for alle børn. 
 



Baggrund og formål  
Beders skole er udvalgt til at oprette en NEST-klasse fra det kommende skoleår. Endvidere er der 
et dagtilbud i Aarhus kommune der arbejder ud fra NEST-principperne og dette er et ønske fra 
Byrådet, at flere gør på sigt. 
 
Formål med punktet  
At informere bestyrelsen om NEST på Beder skole 
 
Metode 
Oplæg og debat med og mulighed for at stille spørgsmål til Morten Holst Stoltze (pædagogisk leder 
på Beder skole) og/eller Stine Clasen (skolekonsulent i Børn og Unge) 
 
Forberedelse  
Ingen  
 

5. Opdatering på Corona-situationen – opfølgning fra sidst Corona træthed – spørg 
i forældreråd 
 
Baggrund og formål  
Vi går nu foråret i møde - stadig med Corona-restriktioner i de enkelte afdelinger.  
 
Formål med punktet  
At få en up-date på hvad status er i de enkelte afdelinger og om bestyrelsen har anbefalinger til 
afdelingerne for den tid vi går i møde.  
Desuden hvordan fastholder vi de gode og positive måder at arbejde på, som vi har lært i 
forbindelse med Corona. Lad os høre de gode historier.  
Desuden nysgerrighed på og debat om forældrearbejdsdage i afdelingerne i disse Corona-tider  
På sidste bestyrelsesmøde aftaltes det, at punktet indtil videre skulle være et fast punkt  
 
Metode 
Debat om nye overvejelser, ideer eller ønsker  
 
Forberedelse  
Ingen  
 
 

6. Rekruttering af personale – et blik på fremtiden  
 
Baggrund  
Aarhus kommune forudser en stor rekrutteringsudfordring de næste år. Prognosen frem mod 
2024/25 hvor udmøntningen af minimumsnormeringerne er implementeret, vil der være behov 
for 1.600 uddannede personaler (fuldtid) i Børn & Unge.  
 
Formål med punktet  



Hvordan kan Beder-Malling dagtilbud med rettidig omhu arbejde på at gøre dagtilbuddet inkl. 
dagplejen attraktivt at søge til, når der er rift om medarbejderne. Hvad kan vi evt. brande os på? 
Skal vores stillingsopslag være anderledes og hvordan? Hvordan får vi flere dagplejere? Hvad kan 
området Beder-Malling som andre ikke kan?  
 
Metode 
 Debat  
 
Forberedelse 
 Ingen  
 
Bilag  
Ingen 


