Bestyrelsesmøde 2017-05-01
Tilstede: Hans Kristian Kristiansen, Jytte Lind, Carsten Jensen , Christian Nørbæk, Jan
Johannesen, Morten Lange, Mette Frandsen, Ronni Hørlyk, Ulf Bender, Anne-Marie
Duus, Torben Knudsen, Lone Jensen, Maj-Britt Givskov, Carina Skipper, Jens Elmbæk,
Annemette Blåkjær

1 Velkomst v/Ulf Bender

2. Præsentation af fremmødte
3. Erfaringer fra de forgangne år.
a. Ift. samarbejdet mellem forældreråd
og bestyrelse
b. Ift. Hvordan takler vi tvivlsspørgsmål?
c. Ift. Hverdagen i børnehuset
d. Konklusion

Kort briefing om hvad bestyrelse og
forældreråd. Vi skal kortlægge hvad/hvor
de forskellige opgaver ligger.
Alle sagde et par ord om sig selv.
a. TK Fællesmøder lidt oftere, så vi
kommer til at kende hinanden lidt bedre.
AMD spørger ind til om forældrerådet
føler sig hørt. MG synes det er rart at
forældrerådet får bestyrelsens referat.
Referatet fra bestyrelsen skal indeholde
en pind under Børnehuset, hvor
opsummering og andre info fra
børnehuset skal komme ind under.
ML spørger ind til om forældrerådet føler
de har noget at skulle sige. Føler i jer som
en ”kaffeklub”? MG forklarer at det er
vigtigt de ikke bliver en ”forlænget” arm
for nogen, eller en kaffeklub. Der skal
tages beslutninger ved forældrerådets
bord, da de er tættere på Børnehuset.
b. TK anbefaler bedre kommunikation
mellem forældreråd og bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmer er lige så
velkomne på forældrerådsmøder som

omvendt.
Mere principielle politiker og
retningslinjer, skal i høring i begge
grupper, inden der besluttes noget.
Der besluttes 2 fællesmøder om året.
April/maj og i November.
April/maj mødet skal indeholde:
Præsentation af evt. nye medlemmer i
forældreråd og bestyrelse, erfaringer fra
det forgangne år osv.
Novembermødet: Bestyrelsens økonomi
skal være fastsat ind til da.
d.
2 fællesmøder om året.
Der skal være fokus på tvivlsspørgsmål og
det skal gå begge veje. Der kan derfor
anvendes høring.
4. Drøftelsen af fokusområder for det
kommende år.
a. Hvad skal vi have mere af?
b. Hvad skal vi have mindre af
c. Konklusion

a/b. eks: Profil-fagene som køres på
skolen, kunne også køres i Børnehuset.
Det skal dog give mening, for
børnehusets hverdag.
Der er 6 områder fra kommunens tilsyns
side, der skal indgå i børnehusets
dagligdag.
Vi skal være bedre til at kommunikerer
det ud vi er så gode til. Så andre også
synes vi er gode og et attraktivt valg. Det
gælder både skole og børnehus.
Mere fællesskab og mindre
individualister.
De fælles aktiviteter, der er på tværs af
alle aldre. Det giver et større fællesskab,
så overgangen fra vuggestue, børnehave
og skole.
Mere fokus på udeliv og motorik.

Værdier: ” den lille holdspiller”,
rollemodeller i institutionen og
derhjemme.
c.
-Motorik og udeliv. Motorikdelen skal
starte helt ned i vuggestuen. Så det kan
afspejle sig op i skolen.
-De sociale kompetencer: Langsø´s 5
dyder: Fokus på de gode gamle dyder. Ja
tak, nej tak, tak for mad osv.

5. Drøftelse af udviklingen af børnetallet
a. Drøftelse af ideer til at tiltrække flere
børn til børnehuset
b. Det videre forløb

-Fortælle om det vi gør i forhold til
rekruttering af børn.
a. Der er ingen i vores område og
nærområde, der ikke bruger vores
institution. Vi skal endnu bredere ud.
Høndruphus vil gerne have et
samarbejde med vores børnehus. Måske
det kunne give os børn til skolen. Lindum
ved ikke hvem vi er. Vi skal lave en ny
kampagne.
- Fortælle de gode historier fra
bedsteforældre og forældre som små
pinde til en evt. flyer.
PR-udvalg og sponsor-udvalg er på tale
igen.
Måske lave en ”udfordring på facebook”,
hvor forældre fortæller den gode
historie, hvor den så skal gives videre til
næste forældre.
AMD. Vil gerne lave et oplæg til Juni
omkring marketing til børnehuset.
b. Der skal laves en beskrivelse om det
videre forløb til, som skal gives til det nye
forældreråd.
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Godkendelse af referat fra sidst
Opfølgning fra sidste møde
A. Coder Joe ML/AMD
B. Værdiggrundlag

Orientering:
Deltagelse på landsmøde 22-23 april v/
AMD og LJ
Børnehuset siden sidst ved afd. leder
Skolen siden sidst ved skole leder

Fastlæggelse af møder for det næste år.

Godkendt
a.
AMD og ML har været inde på
kulturskolen og tale med Søren og tale
omkring Coder Joe. Rollespil, animation
brætspil. Hvordan kan spillet laves helt
ned til mindste detalje.
Hvordan skal det laves? Step 1Emneuge,
Step 2:Få det lagt ind i undervisningen
step 3: Viborg kommune vil gerne have
satelitter ud.
AMD vil gerne bruge tid til at søge
fonde, til at kunne gennemføre dette.
Derfor vil tidligst kunne blive til
efteråret.
ML/AMD vil følge op på det aftalte fra
sidste møde med kulturskolen. AMD vil
gerne have skolens planer for emneuger
fra TK for næste skoleår
b.
AMD vil gerne lave en ny ordlyd, men
det er ikke besluttet endnu.
Der er ønske om der bliver lavet en
omformulering af nuværende
værdigrundlag.
Det har været en god oplevelse. Der var
forskellige workshops, man kunne melde
sig på. Der blev delt forskellige
erfaringer.
Se bilag
Se bilag. Arbejdet med musikskolen går
lidt trægt. ML vil gerne ringe ind og
prøve at skubbe lidt på.
AMD kommer med forslag om at Århus
musikskole. Mon ikke de har nogle
praktikforløb??? Skal vi gøre noget den
vej fra???
6/6-17, 16/8-17, 6/9-17, 5/10-17, 7/1117, 4/12-17, 8/1-18, 6/2-18, 7/3-18, 4/4-

18, 25/4-18 generalforsamling, 3/5-18.
Resten af dagsordnen tages på næste
møde.
Evaluering
a. Generalforsamling d. 27/4-17
b. Arbejdsdag 22/4-17
c. Møde med forældreråd (iflg. Ref.)
Økonomi
Budgetopfølgning 2017 JJ
Orientering fra udvalg – orientering
sendes skriftligt til TK, der udsendes til
bestyrelsen
Planlægning
a. Byggeudvalg – herunder grunde /TK
- køb af gymnastiksal/ JJ+CN
-antal personer lovligt i salen /CN
Indkomne forslag
Kommende punkt i Januar måned. Revidering af vedtægter og

