
 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 22 marts kl. 19.15  

 

Tilføjelse. Da der ikke var 50 % fremmødte var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig.  
Hvis der er indvendinger mod beslutningerne, så vil de blive genbehandler på næste møde.  
 

Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

1. Opfølgning normeringsundersøgelse (møde med rådmanden Morten, Mette og Lone) 

2. Status på børnenes grundlovsdag d. 1. juni 

3. 2 Temadrøftelser: forældretilfredshed og børns behov og udvikling (se nedenfor)  

4. Godkendelse af mødeplan (vedhæftet) 

5. evt. 
 

 
Referat ved Mette 
Tilstede: Morten, Thomas, Jakob og Nanna 
Afbud: Kasper, Jack, Lars, Tina, Anna, Anne, Stine 
 
1. Opfølgning normeringsundersøgelse  
Rådmanden har endnu ikke modtaget en henvendelse fra borgmesteren vedr. opfølgning på 
normeringsundersøgelsen, men har foreslået et møde med en bestyrelse vedrørende prioritering i 
forhold til normering. Der spørges nærmere ind til formål med møde, og vi takker ja, dette dog med 
fortsat opfordring til at forskellene på normeringsforhold undersøges centralt fra.  
Der tages kontakt til forligspartierne igen, for at presse på for at få dem til at tage fat i sagen. Der 
tages personligt kontakt til politikere herefter.  
 
2. Status Børnenes grundlovsdag: Børne- og Ungerådet har midler til finansieringen heraf. Der 
indkaldes til møde i arbejdsgruppen.  
 
3.  
1. Temadrøftelse – forældretilfredshedsundersøgelse.  
Undersøgelsen måler tilfredshed ikke utilfredshed. Vanskeligt for forældre der oplever dårlig 
kvalitet? – hvad gør man? – hvor går man hen? – hvordan klager man?  
Der skrives et læserindlæg om manglende håndtering af utilfredshed og om det 
forældretilfredshedsundersøgelsen ikke viser (udkast Mette).  
Det blev foreslået at lave opsøgende arbejde i forhold til forældre, der har taget deres børn ud af 
dagtilbud pga. kvaliteten. 
 
2. Temadrøftelse – Børn behov og udvikling 
Nanna skal holde oplæg i dagtilbud i Århus – ÅFO kan tilbyde samme oplæg. Der blev diskuteret 
facebook kampagne, diverse retoriske greb mv. Vigtigt at holde fokus på, hvad vi vil opnå og 
hvorfor – og hvordan det kan omsættes i ÅFOs arbejde. Der nedsættes en arbejdsgruppe herom. 
Denne vi på mange måder have sammenhæng med Valgarbejdsgruppen.  
Mette udsender invitation til arbejdsgruppemøder.  
 
 
 


