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Referat af dagbestyrelsesmøde den 22. marts 2022  

Mødet aflyst men nyt fra formand, dagtilbudsleder og afdelinger skrevet ind i 

punkt 3 og 4. 

 

1. Regnskab 2021 og budget 2022 V/Jens kl. 19.15- 19.45 

Jens gennemgår regnskab 2021 og budget 2022. hvis mulig sendes materialer ud inden 

mødet. 

 

2. Aarhus Kompasset og arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen V/Marie Herborg Krogh, 
udviklingskonsulent i B&U. kl.19.45-21.00 
Kort præsentation af Aarhus kompasset i tilknytning til arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen 
V/Marie  
 
punkt aflyst. Hvis vi vælger at arbejde videre med et konkret emne, kan Marie kontaktes. 
 

3. Information fra formanden og dagtilbudslederen kl.21.00-21.10 
 
To pædagogiske projekter i foråret med overskriften ”Rekrutteringsudfordringer”: 
- Mesterlære – pædagoger i praktik 4-5 dage i en anden afdeling. Formål er at blive klogere 
på et udvalgt emne, der er fuld vikardækning. 
- Mulighed for medarbejdere at gå op i tid for en periode, med det formål at få nogle gode 
erfaringer og på sigt flere på fuldtid. 
(Pt. mangler vi 7-8 pædagoger i dagtilbuddet hen over forår/sommer 2022.) 

Ukrainske børn til B&U i fremtiden – velkomsthus etableret på Frydenlundskolen. 

Legeprojekt for kommende skolebørn på Risskov skole fire tirsdage i marts. 
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Opfordring til forældrerådene om at ansøge pulje til grønne arealer:

 
 

4. Nyt fra afdelingerne – send et par linjer til Cecilie som sætter dem ind i referatet. 

cegb@aarhus.dk 

Gadekæret: meget optaget af at få skabt et socialt fællesskab mellem forældrene. Efter en 

tid med corona føler mange forældre, at de ikke kender hinanden, og derfor arrangeres 

Gadekærets fødselsdag med fejring for alle forældre med kaffe og forældrebagt 

kage. Derudover forsøges at få skabt en god stemning på de sociale medier omring 

Gadekæret, der desværre har været ramt af dårlig stemning. 

Damhuset: pædagogisk leder har via crowdfunding søgt midler til at anlægge blomstereng, 

levende hegn, buske m.m. for at gøre legepladsen mere attraktiv og indbydende. Også 

områdets beboere kan få glæde af projektet, da legepladsen er åben for alle udenfor 

åbningstid. Vi nyder, at der ikke er coronarestriktioner, så vi kan færdes blandt hinanden 

igen.  

Lindenborgvej: har haft fokus på læringsmiljøer, hvor det forgår i alle situationer i 

dagligdagen i vuggestuen. Det er aftalt, at forældrerådet skal kontakte nye forældre med 

henblik på opstart i vuggestuen. Der blev lavet et udkast til retningslinje om medbragt 

legetøj, at man ikke fx medbringer farligt legetøj med løse bakterier osv.  

Under Bøgen: Fokus på udeleg og motorik. Fællesrum omdannes til et gymnastik-

/motorikrum, så det kan bruges til aktiv leg og personalet etablerer forskellige aktiviteter 

om eftermiddagen for alle aldersgrupper på legepladsen. Der skal ansættes en ny pædagog 

til børnehaven - dog er det en udfordring at rekruttere pædagoger. Der planlægges 

arbejdsdag og sommerfest i maj måned.  

Solsikken: Der er fokus på at gøre brug af input fra ‘ressourcegrupperne’ på tværs af 

dagtilbuddet. Det er blevet til udendørs ‘temakasser’, der skal være med til at facilitere 
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nogle nye udendørs aktiviteter til eftermiddagstunden på legepladsen: Sæbebobler, 

tegnegrej, krible krable og sprog. Det kommende tema/fokus i ressourcegrupperne bliver 

‘relationskompetence’. D. 9. juni afholdes sommerfest i Solsikken. Forældrerådet vil forsøge 

at skabe mere klarhed omkring hele fællespasningsproceduren, da det for mange giver 

anledning til tvivl og spørgsmål. 

 

 

5. Evt. 21.10-21.15 

 

Tema som dagtilbudsbestyrelsen ønsker på dagsorden  
Pædagogisk læreplan: drøftelser af mindre temaer i bestyrelsen med fokus på omsætning 
af pædagogisk læreplan i praksis, fx emnet kropslig dannelse  
Livslæring og dannelse. Hvad er leg – hvad er læring og hvad er pædagogens rolle.  
Forældrenes rolle i institutionen – hvem har ansvaret.  
Kommunikation mellem personale og forældre – formidling og dialog i hverdagen og 
forældreperspektiv på rammen for samtaler.  
Overgange.  

 
 
22. juni 2022 i Solsikken - Budget og regnskab, evaluering af arbejdet med pædagogisk 
læreplan evt. emne fra vores dialoger 
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