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Referat af dagtilbudsbestyrelsesmøde onsdag d. 7. april 2022 
 
Tidspunkt:   Kl. 19:15 – 21:15  
Sted:  Malling Skole, personalerummet 
Forplejning:   Kaffe, te og kage  
Ordstyrer:   Peter (bestyrelsesformand)  
Referent:   Karin (kommunikationsmedarbejder)  
Forberedelse:  Materiale vedhæftet 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Referat 
Dagsorden godkendt. 

 

2. ”Set og hørt siden sidst” – herunder nyt fra dagtilbuddet 
Tidsramme: Ca. 15 minutter. 
 
Baggrund  
Hvad er jeg optaget af, blevet inspireret at, hørt siden sidst, som kan have interesse for 
dagtilbuddets bestyrelse? Inklusiv nyt fra dagtilbuddet. 

Metode 
Dem der har noget på hjerte, byder kort ind.  

Forberedelse 
Overvejelse om hvad der kan være interessant. 

Varighed 
Max 15 minutter. 
 
Referat 

• I kølvandet på nyheden om den forestående etablering af produktionskøkken i Børnehuset 
Molevitten (som man kan læse i referatet fra marts 2022), faldt snakken på den hver anden 
årlige afstemning om frokostordningen. 
Alle forældre bliver klædt på med information om frokostordningen og om afstemningen, 
som finder sted afdelingsvis i efteråret 2022.    

• Beretning om fyraftensmøde for forældre, hvor stort og småt kan vendes, og hvor 
forskellige temaer kan tages op, fx inspirerende indslag udefra. 
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3. Nest møder dagtilbud 
 
Baggrund 
Som tidligere nævnt, blev Beder skole en NEST skole sidste år. Samtidig har Byrådet besluttet, at 
alle dagtilbud skal arbejde NEST-inspireret.  
 
Formål 
At bestyrelsen bliver orienteret om hvad det vil sige at arbejde NEST-inspireret og få indblik i 
NEST-principperne. 
 
Metode 
Oplæg ved Keld og derefter debat og spørgsmål. 
 
Forberedelse 
Ingen 
 
Varighed 
Ca. 45 minutter. 
 

Referat: 
Nest er oprindeligt udviklet i USA som et skoleprogram til undervisning af børn med autisme sammen 
med børn uden autisme. 
Nest er udviklet på baggrund af følgende værdier: 
 
"Børn er mere ens end forskellige og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen." 
"Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de 
lærer." 
 
Nest skoleprogrammet er nu videreudviklet på dagtilbudsområdet som en måde at forstå, 
imødekomme, udføre og reflektere over en pædagogik, der skaber trygge, overskuelige og udviklende 
rammer for børn med forskellige forudsætninger, så de kan indgå i samme fællesskab. 
 
For mere info læs fx her: 
’Nest møder dagtilbud. Arbejdshæfte til brug i kompetenceforløb for pædagogisk personale i 
dagtilbud’. 
 
Se videoer om nest møder dagtilbud i forskellige situationer: Samling, spisning og aktiviteter på 
legepladsen. 

Bogen ’Nest møder dagtilbud’. 

  

4. Nyt fra dagtilbuddet og Børn og Unge  
 
Baggrund 

https://www.aarhus.dk/media/24672/arbejdshaefte-nest-moeder-dagtilbud.pdf
https://www.aarhus.dk/media/24672/arbejdshaefte-nest-moeder-dagtilbud.pdf
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/nest-en-skole-for-alle/nest-for-fagpersoner/nest-videoer-fra-dagtilbud/
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/nest-en-skole-for-alle/nest-for-fagpersoner/nest-videoer-fra-dagtilbud/
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Der sker meget i det samlede dagtilbud, nu hvor vi er tilbage til ”normale” tilstande igen. 
 
Formål 
At give bestyrelsen et indblik i hvad der rører på sig i de enkelte afdelinger, det samlede dagtilbud 
og i Børn og Unge. 
 
Metode 
Oplæg, debat og videndeling. 
 
Forberedelse 
Ingen. 

Varighed 
Ca. 15 minutter. 

 
Referat: 

• Ukrainske flygtninge: Kun et ukrainsk barn er indskrevet i Aarhus kommune indtil nu. 
• Ny 6-gruppers institution i Serinedalen og indflytning med udgangen af 2023/begyndelsen 

af 2024 (status lige nu). 
• Beretninger om forældrearrangeret tak til personale i afdelinger for de seneste to års 

arbejde under Coronaforholdene. 
• Evaluering af den pædagogiske læreplan – dette hører I mere om. 
• Der slås to pædagogiske lederstillinger op i de kommende måneder — en til Himmelblå og 

en til Molevitten. Der inviteres forældrerepræsentanter fra forældrerådene til begge 
opslag. 

 
 

5. Eventuelle emner til fremtidige møder 
Formål 
Give mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kan komme med emner til fremtidige møder. 

Metode 
Bestyrelsesmedlem kommer med et forslag til et emne som han/hun mener er vigtigt at få taget 
op. Der kan gøres indvending mod dette forslag hvis man ikke mener det er relevant for 
bestyrelsens arbejde. Kommer der indvendinger går det til afstemning. 

Forberedelse 
Overvej om der er vigtige emner som bestyrelsen skal tage op. 

Varighed 
Ca. 10 minutter. 

Referat 
• Inklusion 
• Stærkere læringsfællesskaber — præsentere datapakker 
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