
 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Langenæs dagtilbud 
Mandag den 5. oktober kl. 19.00 – 20.30 i Vuggestuen Læssøesgade 22 
 

1. Deltagere: Dubravka (Langenæsstien 6A), Kristoffer (Langenæsstien 6D), Sanne (Ankersgade), Mie 
(Læssøesgade), Rikke (medarbejderrepræsentant), Marie (Langenæsstien 6B), Anne (Mariendal), 
Kris (Kirkedammen), Martin (dagtilbudsleder). Afbud fra Rune (Langenæsstien 8B) 
Mødeleder: Martin 
Referent: Sanne 
 

2. Rammer for bestyrelsesarbejde 
Det aftales, at referat og sted er rullende på kommende møder. Møderne bliver i tidsrummet 
18.30-20.30. 
Alle bedes sende kontaktoplysninger (navn, telefonnr., mail, afdeling) på mail til Martin på 
mahu@aarhus.dk 

   
3. Bestyrelsesåret der kommer - hvad vil vi som bestyrelse gerne arbejde med 

Martin orienterer om at bestyrelsesarbejdet tager afsæt i Børne & Unge politikken for Århus 
kommune. Bestyrelsen vil blive inddraget principper for budget og dagtilbuddets arbejde med den 
pædagogisk læreplan, herunder også evaluering heraf. I efteråret kommer kostordning skal til 
afstemning. 
 
Ønsker fra forældrerepræsentanter til årets arbejde: 
- Hvordan får vi de mest sårbare forældre til at deltage i arrangementer og forældreråd? 

- Coronarestriktioner og forældresamarbejde. Hvordan kan personalet skabe et tillidsfuldt 

forældresamarbejde, og hvordan kan forældrerådet arbejde med forældrenes engagement 

under retningslinjerne? 

- Hvordan fastholdes personalet bedst, så man undgår udskiftninger og flyverpositioner? 

- Ønske fra en forælder om, at stedet for feriepasning oplyses, inden man skal vælge 

 
4. Konstituering af formand og næstformand 

Martin orienterer om at formand og næstformand vælges for et år ad gangen.  
Formandens opgaver er, i samarbejde med dagtilbudsleder, at udarbejde dagsorden til 
bestyrelsesmøderne og efter aftale at lede møder og sikrer alles synspunkter får lige plads. 
Formand modtager og formidler desuden post til bestyrelsen og tegner bestyrelsen mellem møder. 
Formand: Marie, næstformand: Mie 
 

Plan for bestyrelsesmøder i Langenæs dagtilbud 2020 – 2021  
 
Mandag 5. oktober - Konstituerende bestyrelsesmøde kl. 19.00 – 20.30 i Vuggestuen Læssøesgade 
 
Tirsdag 24. november – Vuggestuen Ankersgade 
 
Onsdag 10. februar - Langenæsstien 6A 

  
Torsdag 1. april – Vuggestuen Kirkedammen 

  
Mandag 31. maj Børnehuset Langenæsallé 27-29 
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