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Referat (konstituerende) bestyrelsesmøde #1  
Beder-Malling dagtilbud 12. september 2022 
Sted: Malling skole, Lundshøjgårdsvej 19, Malling (indgang i gavlen som kan ses fra 
parkeringspladsen) 
 
Tidspunkt: 19:15 – 21:15 (senest) 
Ordstyrer: Keld   
Referent: Karin (kommunikationsmedarbejder)  

1. Velkomst og kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne  
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Referat: 
Godkendt. 

3. Præsentation af Beder-Malling dagtilbud  
 

Baggrund: Der er nye medlemmer i bestyrelsen i år (2022-2023)  
 

Formål: At få en hurtig ”rundflyvning” over Beder-Malling dagtilbud  
 

Metode: Kort oplæg ved Keld Birkø, dagtilbudsleder med mulighed for at stille 
spørgsmål  
 
Forberedelse: Ingen 

 
Referat: 
Dagtilbuddet fusionerede for 3,5 år siden. 
Kort overblik over dagtilbuddet – se mere her: Beder-Malling Dagtilbud (aarhus.dk) 
 
NEST i dagtilbuddet: Amaliegården, Østerskov og Tværgade begynder at arbejde NEST-
inspireret. NEST tages op på et senere bestyrelsesmøde – en pædagogisk leder fra en af 
afdelingerne kommer på et bestyrelsesmøde og fortæller, hvordan de arbejder med NEST.  

4. Introduktion til bestyrelsesarbejdet  
 

Baggrund: Bestyrelsen i Beder-Malling dagtilbud består denne gang af såvel nye 
som tidligere bestyrelsesmedlemmer.  

 
På baggrund af den vedhæftede folder, gives en introduktion til, hvad et 
bestyrelsesarbejde kan indeholde. 

  

https://bedermallingdagtilbud.aarhus.dk/
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Formål: At blive klædt på til det kommende bestyrelsesarbejde, samt mulighed 
for at kunne stille spørgsmål til arbejdet.  

 
Metode: Oplæg og debat 

 
Forberedelse: Valgfrit at læse det vedhæftede materiale – udleveres på mødet i 
print 

 
Referat:  
Udlevering af ’Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus 
Kommune’. Opfølgning på næste møde med eventuelt opklarende spørgsmål. 

 

6. Konstituering  
 

Baggrund: Før bestyrelsen kan påbegynde sit arbejde, er det nødvendig med en 
konstituering af bestyrelsen, samt valg af for- og næstformand blandt forældrene. 

 
Formål: At bestyrelsen kan komme i gang med arbejdet  

 
Metode: Information om hvad det indebærer at være formand og næstformand 
herunder debat og afstemning.  

 
Metode: Oplæg og beslutning/afstemning 

  
Forberedelse: Overvej om du kunne tænke dig at byde ind på formandsposten 

 
Referat: 
Peter Riis Thomsen genvalgt som formand. 
Anne Gaarde Fisker genvalgt som næstformand. 
 

6. Kort orientering om de kommende besparelser i Aarhus kommune  
 
Baggrund: Aarhus Byråd har varslet besparelser inden det kommende budforlig 
indgås ultimo september 

 
Formål: At bestyrelsen bliver informeret om udspillet  

 
Metode: Information og kort oplæg fra Keld om de udarbejdede forslag fra Børn 
og Unge 

 
Metode: Oplæg og debat 

  
Forberedelse: Ingen 

 
Referat: 
Orientering og drøftelse. 
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7. Evt. punkter til næste samt kommende møder 
Referat: 
 

• Skriv til bestyrelsesformanden Peter, hvis I har forslag til dagsordenen. 
peterriisthomsen@gmail.com 

• Drøftelse af, hvordan forældre på tværs i dagtilbuddet kan inddrages omkring 
specifikke emner.  
Forældrevidendeling. 

• Invitation af Susanne, dagtilbuddets inklusionsvejleder, på et bestyrelsesmøde.  
Formål: Susanne fortæller, hvordan hun arbejder.  
Bestyrelsen videreformidler den indhentede viden ude i forældrerådene.  
Spørgsmål til drøftelse i bestyrelsen: Hvordan får vi tilegnet viden omsat til en handling 
ude i praksis/i ’virkeligheden’? 

Besluttet: Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 1. november (ikke den 25. oktober som 
planlagt). Keld skriver til de pædagogiske ledere om ændringen. 
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