
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Frederiksbjerg Dagtilbud,  
tirsdag d.7 marts 2018 kl.17.00-19.00 
Mødet afholdes Adm. Frederiksbjerg Skole, lokale Store Klaus 

 

Afbud: Jane, Kroghsgade Vuggestue, referat v. Sidsel 

 

Dagsorden:  

  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. kl.17.05 -17.10 Status på pilotprojekt dagtilbudsbestyrelser – Sikre sammenhæng i bestyrelsens 

arbejde. 

Referat:  
Vi har en forventning om at pilotprojektet bliver til noget - vi afventer dato for opstart fra B&U. 

 

 

3. kl.17.10-17.20 Ferietilmelding, fællespasning og pladsanvisningen 

Referat:  
Tal for forældres ferietilmelding/tilmelding til fællespasning viser en lille fremgang sammenlignet 
med 2017, men det kan blive meget bedre. Det kræver mange ressourcer/tid for de pædagogiske 
ledere. Forskel på tidsforbrug for de pædagogiske ledere. Kulturforskelle i institutionerne? 
Vi har fortsat stor andel af forældre der ikke for overholdt deadlines for tilbagemelding – ud af 582 
børn får 366 familier svaret indenfor frist. 

 

 

4. kl.17.20-17.50 Økonomi/Budget  
Baggrund: Regnskabsresultat og budget 2018 

Referat:  
Resultatet for budget 2017 er bedre end forventet - dette bl.a. på baggrund af: 

- Prioritering af afvikling af gæld. Vi har ikke opbrugt alle centrale reservationer, da vi i har 
prioriteret at udvise stor forsigtighed ift at forberede budget 2018. 

- Institutioner har været bedre til at styre økonomi, samtidig har vi budgetterede poster der ikke 
er rullet ind ved budgetårets afslutning. Eks energi afregning i afdelinger i lejede bygninger. 

- der har ikke været behov for penge til ekstra udgifter 

- vi har i 2017 åbnet ny afdeling og slutregulering af centrale tildelinger først er kommet ved 
regnskabsårets slutning, og har i den forbindelse udskudt udgift til renovering af udearealet. 

- Vi har i 2018 større udsving i pladsudnyttelsen da intervalpladser ikke kan forventes visiteret. 
Dette har betydet at vi har prioriteret at tage midler med ind i 2018.   

- Overskud 2017 betyder at vi tilfører afdelingerne midler svarende til det overskud afdelingen 
har genereret. Dette er en engangsprioritering, normalt ses dagtilbuddet som en samlet 
økonomi. 

 
Penge prioriteret (bestyrelsen 2017) til særlige indsatser er gået til: 

- Forbedringer af fysiske forhold 

- Projekt Robusthed og vedholdenhed 

- Kost 



 

 

 
Budget 2018: 

Inger gennemgår budget 2018, med fokus på nye udgifter som eks Teknisk service fællesskab, it-
fællesskab. Naturformidler Uffe Damm kommer rundt i afdelingerne, forventeligt efter påske 2018 
 
Ift bestyrelsens ønsker for prioriteringer i Buget 2018, er der afsat midler til at opkvalificere 
læringsmiljøer, prioritere kostordningerne og prioritering af faglig udvikling(trivsel) for 
medarbejdere. Alle prioriteringer er tilgodeset. 
Der er en ikke navngivet reservation på 500.000 kr. af overskud 2017 – denne forventes at blive 
knyttet til LUP indsatser, men det er uafklaret. 
Budgettet betragtes som godkendt, med kommentar om at det ville være rart at have haft bilag 
før mødet. 
 
 
5. kl.17.50 -18.10 Fælles valg 

Baggrund: Ledelsesteamet bakker op om bestyrelsens ønske om at afholde fælles valg i 
september. 
Referat: 
Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
 
6. kl.18.10 -18.30 Tilbagemelding på kvalitetssamtalen  
Baggrund: Der var kvalitetssamtale d.23.januar, hvor dele af forældretilfredshedsundersøgelsen 
blev drøftet.   
Referat: 
Inger og Gitte deltog sammen med pædagogiske ledere, skoleleder, konsulent fra B&U, 
medarbejderrepræsentant og Områdechef. 
Samtalen var en refleksiv drøftelse omkring hvilke indsatser, der skal arbejdes med i den lokale 

udviklingsplan (LUP) for de næste 2 år. 
Særligt fokus ift til kommende drøftelser og indsatser i den lokale Udviklingsplan (LUP) er: 
Med afsæt i kerneopgaven: 
-samskabelse med forældre 
-vores arbejde med børns progression 
Den kommende periode bruges på at kvalificere de temaer der danner ramme for LUP, der skal 
være klar lige inden vi går på sommerferie. 
 
7. kl.18.30 -19.00 Samskabelse om ”den røde tråd”  
Baggrund: Med afsæt i resultaterne fra kvalitetssamtalen vil vi drøfte hvordan 
samskabelsesmodellen evt. kan bruges til at danne en ”rød tråd” i det arbejde der laves i 
forældreråd, bestyrelsen og dagtilbuddet (LUP) 
Referat: 

Bestyrelsen drøfter forskellige ideer til hvordan vi i højere grad kan sikre hhv flow mellem arbejdet 
i råd og bestyrelse samt sikre at arbejdet fremstår klart og tilgængeligt og bæredygtigt ift 
udskiftning af medlemmer. Der afsættes tid til at arbejde med samskabelsesmodellen ift. hvordan 
der kan skabes en rød tråd imellem dagtilbud, bestyrelse og forældreråd med henblik på at 
understøtte det arbejde som ledere og medarbejder udfører. 

 

 
Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 


