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Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Konstituerende bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 4. oktober kl. 17.15-20.00 

Sted: Børnehuset Rydevænget, Rydevænget 51 

Tilstede: Forældrerepræsentanter;  
Lene (Fjældevænget), Catrine (Østervej), Diana (Børnehaven Charlottehøj), 
Iben (Rend og Hop), Anja (Hobitten), Maria (Snogebæksvej), Amira (Solen) 
og Michelle (Kalendervej). 
 
Medarbejderrepræsentanter;  
Elisabeth (Hobitten), Eva (Solen) og Yasmin (Fjældevænget). 
 
Martin (dagtilbuddets souschef og pædagogisk leder i Rydevænget). 
 Kristine (dagtilbudsleder). 
 

Fraværende: Amina (forældrerepræsentant i Rydevænget). 
Vuggestuen Charlottehøj har pt. ingen forældrerepræsentant 

Referent: Tina Hasselgren 
 

 

 

Dagsorden i flg. forretningsorden 
 

1. Kort præsentationsrunde 
Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig. 
 

2. Orientering om bestyrelsesarbejdet og dagtilbudslederens opgaver i fh.t. bestyrelsen. 
Kristine gav en overordnet orientering om bestyrelsesarbejdet på bestyrelsesvalget den 29. 
september. 
Bestyrelsens opgaver er bl.a. at fastsætte principper for dagtilbuddets drift og virke.  
Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. 
Dagtilbudslederen har en sekretærfunktion i bestyrelsen. 
Kristine fortalte, at hun har været vant til at have et tæt samarbejde med formanden og det 
forventer hun også af en ny formand. 
Det er formanden der styrer møderne. 
 

3. Valg af formand 
Diana (Børnehaven Charlottehøj) 
 

4. Valg af næstformand 
Iben (Rend og Hop) 
 

5. Valg af repræsentant til forældreorganisationen i Aarhus 
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Kristine fortalte kort om forældreorganisationen. Nyhedsbreve fra forældreorganisationen lægges 
på børneintra. 
Der er ikke valgt en repræsentant til forældreorganisationen. Diana har påtaget sig opgaven at 
videresende nyheder fra forældreorganisationen til bestyrelsen. 
 

6. Gennemgang af forretningsorden, Se vedhæftede bilag 

Forretningsordenen blev gennemgået og sendes ud med referatet. Forretningsordenen gennemgås 
på næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Det kommende års arbejde i bestyrelsen 
Opgaver i dette bestyrelses år bliver bl.a.: 
Principper for kostordning 
Principper for budget 
Evt. forældrearrangement 
Lokal udviklingsplan 
 

8. Fastsættelse af mødedatoer  
24. november 19.30-21.30 dialogmøde med rådmanden på Møllevangsskolen. 
 
Bestyrelsesmøder 2016-2017 - møderne ligger fra kl. 19.00-21.30 
 
8. november 2016 
16. januar 2017 
22. marts 2017 
1. juni 2017 
28. august 2017 
 
Bestyrelsesvalg 27. september 2017 
 
Forslag om at møderne holdes på skift i afdelingerne, så bestyrelsesmedlemmerne kommer rundt i 
dagtilbuddets afdelinger. Kristine vender dette med ledelsen. 
 

9. Evt. nedsættelse af arbejdsudvalg 
Der nedsættes ad hoc udvalg, når der er behov for dette (bl.a. til forældrearrangement). 
 

10. Eventuelt 
Intet til referat 

 

 


