
 

Referat af Bestyrelsesmøde den 10. april 2019 

Dagsorden: 

1. Referat fra sidst 

2. Evt. 

3. Tema: Børns sprog, bevidsthed om sprogbrug, brug af grimme ord, hvad kan vi gøre i dagtilbuddet + 

hvad kan gøres derhjemme ift. at ændre kultur for brug af grimme ord og hård tone 

4. Nyt fra Helhedsplanen/Gentænk Aarhus Vest 

5. Plan for implementering af ny dagtilbudslov/styrket læreplan 

6. Afdelingerne rundt 

 
Referent: 

Lene Syberg 

 

Til stede: 

Annette, Christina 

Mary, Camilla 

Birgitte 

Hanna, Yazgül 

Karen, Charlotte, Naja 

Gadia Stranden + Sherin 

Anne, Mathilde 

Lene S. 

 

Referat: 

 

Ad 1: 

Intet referat. 

 

Ad 2: 

Intet referat. 

 

Ad 3: 



 

Der er måske en del børn der ser noget på nettet, f.eks. you tube hvor en del engelske bandeord fremkommer, 

hvor børnene derefter siger ordene. Især når f.eks. iPad ikke er blokeret ift. adgange. Børnene er bevidste om 

at sproget ikke skal høres af voksne, så det foregår når der ikke er voksne i nærheden. Der er periodevis hvor 

børnene er optagede af at afprøve grænser for sprogbrug. 

Der er også en del udvikling af sprog generelt, som gør at der sniger sig bandeord ind som bliver dagligdag. 

Det er ofte de store børnehavebørn som fører an i sprogbrug og noget af det er en del af børnekulturen hvor 

man afprøver grænser. Forældrene har en forventning om at medarbejderne taler med de forældre hvis børn 

har et grimt sprog. Det foreslås at have et forældreforedrag med fokus på børns brug af iPad og nettet i det 

hele taget, hvor det også betones at det i sidste ende er forældrenes ansvar. 

Det besluttes at der etableres en temauge hvor gode relationer, vens kurser og sprogbrug og sprogbrug 

overfor hinanden, altså minus bandeord og hård tone overfor hinanden, både i dagtilbud og i hjemmene. 

Temaugen bliver inden sommerferien, evt. den uge hvor der er optog (d.29/5). 

 

Ad 4: 

Orientering om skolekonference d.23/4 om fremtidigt skoletilbud i Gellerup/Tovshøj 

 

Ad 5: 

Orientering om implementeringsplan for dagtilbuddet ift. styrket læreplan og stærkere læringsfællesskaber + 

evalueringskultur. 

 

Ad 6: 

Engen:  11 børn går i skole og det bliver vuggestuebørn der kommer ind. 

Stranden:  Thit er kommet som ny leder, D.1/3 Marianne og Maria er startet som pædagoger 

Bækken:  Marie, ny pædagogstuderende er startet. Har afsluttet eventyrtema og startet krible/krable 

tema. Har pt. 4 stuer pga. mange søskendebørn. 9 skolebørn er på en stue for sig. Fokus på 

hygiejne for at nedbringe sygefravær. 

Viben:  Fastelavnsfest med forældre som var en succes. Der bliver lavet påskepynt og karse. 

Lederstilling i Viben slås op efter påske. 

Skoven:  Lene H. er nu kun leder i Skoven. Der er langtidsfravær ved et par medarbejdere. Ny 

organisering med 3 alders opdelte grupper er i gang. Mange vuggestuebørn. 

Dagplejen:  Bedsteforældredag/fastelavnsfest som var en succes for en af grupperne. Vi søger dagplejere i 

Engdal distrikt. 



 

Unimukken:  Sharon er tilbage som Pædagogisk leder kun for Unimukken, hvilket der sættes stor pris på fra 

forældrene. 

 


