
 

Referat af bestyrelsesmøde den 20. august 2019 

Dagsorden: 

1. Tema: 

Politisk forlig før sommerferien vedrørende plan for Aarhus Vest skole og dagtilbud, hvilket der blev 

orienteret om til forrige bestyrelsesmøde. Trine Kyed fra Borgmesterens afdeling deltager med oplæg 

om nyt fra Helhedsplan Gellerup 

2. Evt. 

3. Afdelingerne rundt 

 

Referent: 

Lene Syberg 

 

Til stede: 

Birgitte, Annelene, Yazgul, Annie, Karina, Charlotte, Bettina, Thit, Camilla, Mary, Hanan, Manal 

 

Fraværende 

 

 

Referat: 

Ad 1: Bilag fra orientering medsendes referat 

 

 

Ad 2: 

-  Der orienteres om Obligatorisk læringstilbud for 1 årige bosiddende i udsatte boligområder, som er 

startet op 1.7.19. De første børn er blevet anvist til læringstilbud som foregår i Tovshøj dagtilbud, da 

de lige nu har ledige pladser til læringstilbudsbørn. Vær opmærksomme på at der også er nye 

anvisningsregler, hvor det er anciennitet på ventelisten som bestemmer, hvor man er på ventelisten 

til plads i dagtilbud og ikke længere barnets alder. Man har heller ikke mere søskendefordel til 

dagtilbuddet, men nu til afdelingen. 

 

- Der har fra politisk side samt fra Børn og unge været et ønske om at have øget fokus på børnenes 

sproglige læringsmiljø og herunder medarbejdernes dansksproglige kompetencer til at være sproglig 

rollemodel for børnene. Vi er derfor blevet bedt om at se ud blandt vores medarbejdere med 



 

henblik på at se om der er medarbejdere som kunne have nytte af et dansk sprogligt 

undervisningsforløb. Der har kørt et lignende forløb i København Kommune de sidste 2 år med gode 

resultater. 

7 dagtilbud og 30 medarbejdere  i Aarhus bliver omfattet af sprogforløbet, ikke alle medarbejdere 

skal nødvendigvis på kursus, det vil blive afklaret afhængig af resultat af sprogscreeninger. 

De parametre vi har fået at udvælge ud fra har været – en eller flere udfordringer i forhold til: 

- Udtale, ordforråd, faglige begreber, udfordringer med at være sproglig rollemodel over for børnene i 

forbindelse med det sproglige læringsmiljø 

 

 

 

 

Ad 3: Intet referat 

 


