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Kære alle sammen      Viby 26-02-2020 

Bestyrtelses møde i Søndervang DT den 26-02-2020 kl 15.30 til 16.45  

Vi mødes i lokalet New York 2.  

Dagsorden:  

15.30 til 16.15 Afdelingsvis. Den pædagogiske leder laver lokal dagsorden.  

 

16.15 til 16.45 Fælles med alle forældreråd,  

1. Orientering vedr Kostordningen fra sidst.  

2. Orientering om pilot projekt ECERS  

3. Kommunikation digitalt, Hvad vil jeg som forældre gerne se/læse om på:  Face book, 

intra/AULA/ hjemmeside?  

 

Med venlig hilsen  

Michelle Lorentsen , formand for bestyrelsen og Marianne Jepsen, Dagtilbudsleder.  

Referat:  

Ad 1. Marianne orienterede om at de forandringer der er sket siden vores sidste møde. Vi oplever 

at det nuværende personale og ledelse er lydhør overfor de forbedringer vi ønsker os i mad 

kvaliteten. Der er e positiv udvikling og Marianne anbefaler at køkkenet at vi forsætter 

samarbejdet frem til sommer. Der er løbende evaluering. PL Viki Mogensen sidder  som 

dagtilbuddets repræsentant.   

Ad 2  

Søndervang dagtilbud er udpeget til at deltage i et pilotprojekt vedr kvalitet i Aarhus kommunes 

dagtilbud. Der er i alt 3 dagtilbud der er udpeget til at deltage.  

  
Pilotprojektet bliver gennemført i samarbejde med UCN, der vil observere alle afdelinger og stuer i 
de tre dagtilbud med henblik på at vurdere kvaliteten i læringsmiljøerne. I blandt de 0-3 årige børn 
anvendes ITERS som redskab, mens ECERS anvendes blandt de 3-6 årige børn. 

http://www.søndervang.dagtilbudaarhus.dk/
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Det er samme redskab (ECERS), der er anvendt i den netop offentliggjorte rapport fra Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) om ’Læringsmiljø i kommunale børnehaver’.  
  
Da pilotprojektet er en del af et forskningsprojekt ved UCN er dagtilbuddene udvalgt med henblik 
på dække et repræsentativt udsnit af de aarhusianske børnegrupper – dette hensyn ligger således 
bag udvælgelsen af de tre konkrete dagtilbud. Data fra de tre dagtilbud indgår i et 
forskningsprojekt ved UCN.  
  
Formålet med pilotprojektet er derudover at indhente erfaringer med ECERS og ITERS som 
redskab til arbejdet med kvalitet i læringsmiljøerne og etablering af en læringskultur jf. 
dagtilbudsloven. I vil høre mere om pilotprojektet i løbet af de næste par måneder. 
 
Alle iagttagelser er anonyme og går udelukkende på hvilken kvalitet hvilket lærings miljø vi stiller 
til rådighed for jeres barn.  
 
Ad 3.  
Gennemgang af hvilke kommunikationsformer vi bruger i Søndervang dagtilbud, se bilag.  
Hvad vil jeg som forældre gerne se:  
Billeder fra hverdagen i DT gerne med et pædagogisk indhold.  
Facebook – særlig god t med henvisninger til hvad man kan i byen – de gode historier fra både DT 
og lokal området.  
Som forældre bruger man mest hjemmesiden når man er ny forældre. Morten og Marianne fik 
inputs til den kommende hjemmside via AULA.  
 
Punkter til næste gang:  

• Forberedelse til valg i juni  

• Evaluering af fastelavn.  
 
Referent Marianne  
 
  

http://www.søndervang.dagtilbudaarhus.dk/

