
 

Referat af bestyrelsesmøde den 24. januar 2018 

 

Dagsorden: 
1. Referat fra sidst 
2. Eventuelt 
3. Tema – kvalitetsudvikling af læringsmiljøer 
4. Referat fra kvalitetssamtalen 05.01.2018 
5. Ferie-/lukkedage 
6. Nyt fra Gentænk Århus Vest 
7. Afdelingerne rundt 

 
Referent: 
Lene Syberg 
 
Til stede: 
Jacob – Skoven, Morten – Unimukken, Karina – Bækken, Mary – Dagplejen, Yazgul – Viben, Annie – Bækken, 
Charlotte pl Bækken, Anne-lene forældre Unimukken 
Gæster: Camilla, Sharon 
 
 
Referat: 
Ad 3: 
Camilla holdt oplæg, herefter dialog og feedback. Der arbejdes på, at der skal være et forældreoplæg i forhold 
til udvikling af kvalitet, ud fra dagtilbuddets indsatsområde. 
 
Ad 4: Referat var vedlagt dagsorden, man skal nok dog have deltaget i samtalen før referatet giver helt 
mening. 
 
Ad 5: 
Skubbes; der er forslag om at ferielukning ændres fra uge 29-30 til 28-29. Dette kan dog først gøres fra 2019, 
og kræver at der er flere forældre tilstede til bestyrelsesmødet. 
 
Ad 6: 
Lige nu arbejdes der med at skrive de aktuelle forslag ift konkrete indsatser efter sidste stormøde i december. 
Når forslagene er klar vil de blive sendt i høring før vedtagelse. 
 
Ad 7: 
Viben: Vuggestuen nyindrettes, ansættelsesprocesser i gang. I gang med at kortlægge dagligdagen i forhold til 

værdierne for det pædagogiske arbejde. Kun nået til kl. 7.30 😊, fortsætter når de sidste medarbejdere er 
ansat. Laver ”døde fisk” (mindfulness) fra uge 8. 
 
Unimukken: I gang med robusthedsforløb, startet op med sparring på videoklip fra pædagogiske praksis. 
 
Engen: Skal i gang med robusthedsforløb; stadig i gang med feedback forløb med konsulent, starter op med 
sparring med video. 
 
Skoven: Har fået fordelt vuggestuebørn til børnehave, et større puslespil. Dagligdagen i den faste struktur er i 
gang. Starter nyt robusthedsforløb. 



 

 
Dagplejen: Lucia optog var stor succes, er også i gang med robusthedsforløb og prøver at implementere 
mindfulness. Har talt om sygdom hos børnene i forældreråd, vil gerne tilslutte sig idéen om et 
forældreforedrag om sygdom. 
 
Bækken: Har udarbejdet udvikling af mindfulness for børnene. Er i gang med udvikling og planlægning af på 
tværs uger – fx cirkus. Er startet på feedback på praksis på video. Har haft besøg af fysioterapeut med henblik 

på ergonomi, og hver dag laver de voksne et lille træningsforløb 😊. Marte Meo forløb i gang. 
 
Eventuelt: Anne-lene har haft en ansøgning til fond vedrørende legeplads til Væksthuset. Den fik vi desværre 

afslag på, men vi forsøger igen. Stor tak til Anne-lene for det store arbejde, hun lægger i forsøgene 😊 


