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Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde.    

Viby 30.08-2021 

Forud for mødet var der forælder rådsmøder i de tre afdelinger. Det forgangene år har været 

præget af Corona og der har været få aktiviteter i forældrerådene og bestyrelsen. Vi har afholdt 

teammøder. 

Inden sommerferien, havde vi et møde, hvor vi har talt om at få noget fysisk i hånden. Et postkort 

blev udleveret til alle forældre om valg til forældreråd og bestyrelse.  Kort film på Facebook og på 

AULA. Der har været god tilslutning til valg til forældrerådet i de tre afdelinger. Tak for den fine 

opbakning. På mødet inden sommerferien tilkendegav forældrerepræsentanterne ønsket om den 

bredde form for forældreinddragelse ( jvf tidligere prøvehandling). Vi aftalte at dette skulle 

præsenteres for de kommende forældreråd og bestyrelse. Der er fortsat opbakning til denne 

løsning som er meget meningsgivende i Søndervang.  

Af bestyrelsesarbejde i den forgangen periode skal nævnes arbejdet med kostpolitikken og den 

svære beslutning om at medarbejder ikke har mulighed for at spise med grundet økonomi. 

Personalet har ikke ønsket at indgå aftale om madordning, som man beskattes af. I kostpolitikken 

har vi flere gange drøftet emnet sukker indtag i dagtilbuddet. Data viser at flere børn har været 

overvægtig ved skolestart. 

Der var tre forældre, som stillede op til posten som bestyrelses forkvinde/mand. Tak for den store 

opbakning. Tillykke med valget. 

Til bestyrelsen er valgt: 

• Fadumo, Luften (forkvinde) 

• Ones, Luften 

• Michelle, Ilden 

• Samira, Ilden  

• Nimet, Vandet (næste forkvinde) 

• Samah, Vandet    

Næste møde er den 28. september 2021  

Dagsorden til det møde er :  

• Den nye budgetmodel er på dagsorden. 

• Nyt fra afdelinger : hvad vil vi arbejde med i afdelingen – vidensdeling  

• Deltagelse i dialogmøde den 12. oktober 2021 

http://www.søndervang.dagtilbudaarhus.dk/
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Den 12. oktober er der mulighed for at møde Rådmanden – mødet afholdes i NY lokalerne – 

tilmelding nødvendig.  

Emne : Budget tildelings for 2022 og minimumsnormering.  

Ved hæftet med dette referat er to artikler om både budget tildeling og minimums normering.  

Forældrerådet gør sig synlig ved Søndervang dagtilbuds fødselsdag, velmødt vi glæder os til en 

dejlig dag, hvor forældre inviteres til hygge på legepladsen.  

Ref Marianne Jepsen 

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

