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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Frederiksbjerg Dagtilbud,  
torsdag d.30.november 2017 kl.17.15-19.15. 
Mødet afholdes Adm. Frederiksbjerg Skole, lokale Store Klaus 

 

Til stede: Inger Barslund (dagtilbudsleder), Gitte Leone (forælder, Børnehaven Guldbryllupsasylet), Mathilde 

Schaumburg-Müller (forælder, Børnehuset Jægergårdsgade), Sidsel Lindberg (forælder, Børnehuset Ole 

Rømer), Marjoannika Nyman (forælder, Frederiksbjerg Børnehus), Ann Nielsen (forælder, Naturbørnehaven 

Ajstrup Gl. Skole), Naja Jacobsen (personale, Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole), Julie Jepsen (forælder, 

Vuggestuen Baunes Plads), Pia Rasmussen (personale, Vuggestuen Jægergårdsgade), Sophie Andersen 

(forælder, Vuggestuen Jægergårdsgade) 

Afbud fra/var der ikke: Lisbeth Jacobsen (forælder, Kroghsgade Vuggestue), Jane Jørgensen (personale, 

Kroghsgade Vuggestue), Josephine Wærn (forælder, Vuggestuen Marselisparken) 

Referent: Mathilde Schaumburg-Müller (forælder, Børnehuset Jægergårdsgade) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. kl.17.20-17.45 Nyt fra Formand (Gitte Leone) og Dagtilbudsleder (DTL) 

Referat: 

• Formand 

o Dialogmødet handlede meget om skole - det var svært at få fornemmelse af hvad de vil med 

dagtilbudsområdet 

o Pilotprojektet i Frederiksbjerg kommer også til at handle om at forberede folk i at sidde i 

bestyrelsen, så der er mere plads til reel diskussion og udvikling i Frederiksbjerg Dagtilbud. 

Det skal mindre gå op i praktik og mere handle om vision og reelle handlinger (forældre 

melder sig tit til bestyrelsen, fordi vil skubbe til tingene)  

• DTL 

o Der har været en afdækning af dagtilbudsbestyrelser. Der kommer et pilotprojekt med fokus 

på at skabe engagement hos forældre til deltagelse og udvikling - der er intention om at der 

skal være bred repræsentation på tværs af byen. DTL har sagt ja til at deltage i 

pilotprojektet, så bestyrelsen kan arbejde med ikke at skulle starte forfra hvert år og i stedet 

skabe kontinuitet. DTL fortæller, at der ikke mangler engagerede forældre, men der mangler 

mere plads til store tanker og reel udvikling. Jan er inviteret til næste bestyrelsesmøde for at 

skubbe pilotprojektet i gang hos bestyrelsen og skabe rum til dybere debatter. (Ingen 

protester)  

o Kun fem børn i hele dagtilbuddet skal i jule/nytårspasning - det plejer at være op til ca. 20 

 

3. kl.17.45-18.00 Pjece vedr. arbejdet i bestyrelse og forældreråd 

Baggrund: For at give eksempler på opgaven med at sidde i hhv forældreråd og bestyrelse, opfordres I til at  

læse Aarhus Kommunes pjece og drøfte den i rådet. 

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-
unge/Pasning/Foraeldresamarbejde/Dagtilbudsbestyrelser-og-foraeldreraad.aspx 
 
På mødet drøfter vi kort evt uklarheder eller opmærksomhedspunkter. 

http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Foraeldresamarbejde/Dagtilbudsbestyrelser-og-foraeldreraad.aspx
http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Pasning/Foraeldresamarbejde/Dagtilbudsbestyrelser-og-foraeldreraad.aspx
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Referat: 

• Generel melding: Den er lang og tung, men materialet er vigtigt. Udtalelser er interessante, 

men rækkefølgen på tingene i forklaringer virker for nogle lidt omvendt. Pjecen passer godt 
ind i fx en introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer. 

 
4.  kl.18.00-18.10 Datoer for fællespasning 2018 
Baggrund: Dagtilbuddets bestyrelse fastlægger datoer for fællespasning/lukkedage.  
Vi har, i samarbejde med det selvejende dagtilbud Børnegården Sct. Anna, tradition for at have 
fællespasning. Inger indstiller til bestyrelsen om at beslutte fællespasning i 2018, som følger: 
Datoer for 2018:  26-28.marts, 11.maj, 5.juni, 16-27 juli, 24-31.december, alle dage incl. 
Referat: 

• Bestyrelsen stiller spørgsmål til, hvad de kan beslutte.  

• Melding fra personalerepræsentanter er, at det fungerer godt med fællespasning og de er 

glade for også at møde personale fra andre institutioner. Forældre, der er nødt til at bruge 
tilbuddet, er glade for at bruge det. 

• Bestyrelsen beslutter at tilslutte sig forslaget. Samtidig beslutter bestyrelsen at støtte op, 
om de pædagogiske ledere, som ønsker at bruge 5. juni til pædagogisk dag. 

 
5. kl.18.10-18.25 Pladssituation område Horsensvej 

Info baseret på Ingers kontakt med Pladsanvisning og Planlægning, fokus på prognoser for området. Kort 

info. 

Referat: 

• Der er åbnet tre nye vuggestuegrupper i Frederiksbjerg Dagtilbud og i Langenæs dagtilbud åbner 

der 28 nye pladser efter nytår. Derfor bliver der også inddraget intervalpladser løbende i hele 

Frederiksbjerg Dagtilbud, så nogle stuer vil gå fra fast 13 børn til i nogle perioder at have 12. 

• Børnehaverne har lidt en overkapacitet i 2018, hvilket anslås at ville stabilisere sig i 2019. 

• I indre by leder kommunen efter matrikler til nye institutioner, fordi man kan se, at byen tætner 

sig. Men der er pt ingen ledige i området.  

• DTL har bedt om et møde med den nye områdechef og Planlægningsafdelingen for at vende 

situationen.  

 
6. kl.18.25-18.45 Økonomi/Budget 
Baggrund: Vi skal fastlægge bestyrelsens prioritering af budget 2018. vedlagte bilag dokumenterer 
bestyrelsens prioritering i hhv 2015-2017. Vi skal samtidig have indblik i dagtilbuddets økonomi, 
ved en budgetgennemgang. Formandskabet har i samråd med Inger besluttet at dele opgaven 
over to møder, således at der på førstkommende møde laves gennemgang af økonomi, og på 
møde i januar drøftes prioriteringer i 2018. 

Referat: 

• DTL giver denne gang et overblik over økonomien og på næste møde vil bestyrelsen betone 
næste års budget. Selve udmøntningen sker i fællesskab mellem DTL og pædagogiske 
ledere. 

• Hver måned holder DTL møder med pædagogiske ledere. DTL uddelegerer ansvar til 

pædagogiske ledere, men vejleder også lederne omkring prioriteringer.  
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• Områdechefen har mulighed for kommentering af økonomiske prioriteringer i budgetter 

og kan give sparring ift at ændre prioriteringer.  
 

6. kl.18.45-19.15 Kvalitetsrapport 2017  
Baggrund: bestyrelsen skal kommentere på dagtilbuddets lokale rapport. Vedlagte bilag er 
bestyrelsens kommentar til kvalitetsrapporten 2015. 
Dagtilbuddets ledelse arbejder først med kvalitetsrapporten d.21.november og den eftersendes til 
bestyrelsen d.24.november. Inger vil på mødet uddybe det skrevne, forud for bestyrelsens 
drøftelse. Det er muligt for bestyrelsen at sende deres kommentar til Inger senest d.7.december, 
så opgaven kan udføres via mail efter mødet. 
 
Referat: 

• DTL fortæller, at tanken er, at bestyrelsen kigger på rapporten som helhed og vælger nogle 
parametre ud, som den vil anbefale at der arbejdes med de kommende to år.  

• Forslag  

o Forslag om at pointere, at færre er tilfredse med den måde der bliver forebygget 
mod gentagne drillerier, nu når den foregående bestyrelse havde udtrukket det 
som fokuspunkt i kommentarerne til forrige undersøgelse.  

o Forslag om at se på, hvordan personale kommenterer om deres prioriteringer, 
strategier osv. til forældre.  

o Forslag til at kommentere på, at dataene generelt viser en lille nedgang i tilfredshed 
på mange parametre.  

o DTL foreslår, at der skal kommenteres på, hvorvidt dagtilbuddet er gode til at lave 
overgange for børn eller i hvert fald, at forældrene er bevidste om, at der arbejdes 
meget med overgangene. 

o DTL foreslår også, at der arbejdes med, hvad forældre skal vide noget om for at 
kunne svare prioriteret på forældretilfredshedsundersøgelsen - DTL foreslår, at der i 
bestyrelsen arbejdes mere hands-on hvordan den gode forældre kontakt, 
forventningsafstemning og dialog opstår/sker. - Samt ser på hvad der reelt ligger i 
forældretilfredshed og utilfredshed 

o Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med god forældre/pædagog kommunikation; 
pædagoger arbejder med mange elementer, men er forældre klar over, at tingene 
sker?  

 
7) Evt.: 

• Forslag om at snakke om fælles foredragsaften Naja Jacobsen (personale, Naturbørnehaven 

Ajstrup Gl. Skole => Punktet overføres til næste møde. 

 

 

 

Evt afbud til mødet, sendes på intra eller sms til Gitte og Inger 2920 4518 

 

 


