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Bestyrelsesmøde d.22. august 2018 kl.17.15-19.15 
Mødet afholdes på Frederiksbjerg Skole lok. Store Klaus.  

Afbud: Sofie 

Mødeleder: Gitte 

Referent: Mathilde 

Inger bestiller brød 

 

Dagsorden: 

Kl.17.15-17.30  Meddelelser fra formandskabet og Inger 

 

 

Kl.17.30-18.00  B&U organisationsanalyse 

Baggrund for punktet: 

B&U er blevet pålagt en organisationsanalyse som følger af reduceret budget reduktioner. 

Formål med punktet: 

Status opdatering og hvorledes det påvirker dagtilbuddet samt bestyrelsens mulighed for at afgive høringssvar senest 

d. 12. september.  

Metode: 

Inger præsenterer det hun ved på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen drøfter mulighed for at afgive høringssvar 

Din forberedelse til punktet: 

Materialet vedr. analyse og besparelser udkommer d.22.august. Inger fremsender det inden mødet. Hvis det er muligt 

må det gerne skimmes inden bestyrelsesmødet.  

Referat: 

• Informationer om besparelser på økonomien pga. udligninger er tilgængelige på Kommunens hjemmeside 

• Bestyrelsen om høringssvar:  

o Tidlig SFO-start er en forringelse for børnene… 

o Forringelse af tidlig indsats-forløb 

o Hvad med de forældre, som ikke agter at bruge SFO-tilbuddet alligevel efter den reelle skolestart? 

o Kommer til at forringe, at der ikke er ekstra penge til indsats i ydertimer til fx vikarer 

o Kommer til at forringe trivslen væsentligt – vil slå igennem i trivselsundersøgelserne  

o Kostordning vil blive skåret ind 

o Er deltidsordningen tidssvarende? Den koster meget og tærer på ressourcerne… 

o Opmærksomhed på medarbejderes trivsel under forandringer, hvordan sikres sparring, vejledning 

og opbakning fra ledelse. Er ledelse ved at varetage omstrukturering og deraf mindre tid til ledelse, 

kan der være bekymring for at opgaver bliver lagt til de pædagogiske medarbejdere. 

 

 

Kl.18.00-18.15  Budget 2018 

Baggrund for punktet: 

Opfølgning af budgetfremlæggelsen fra sidste møde som var præget af en forventning om stort underskud.  

Formål med punktet: 

Bestyrelsen opnår indsigt i hvordan budgettet udvikler sig og hvilke tiltag der forventes at blive implementeret. Næste 

indberetning om forventet regnskab er 18. september når august måneds forbrug er kendt. Det vil derfor kun være 

muligt at give en overordnet status opdatering.  
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Metode: 

Inger giver kort status.  

Din forberedelse til punktet: 

Ingen.   

Referat: 

- Børnetallet har bedret sig, men det er ikke helt i hus. Vuggestuebørnene kommer, men forældrene flytter 

stadig ud af byen 

- Lederne i institutionerne gør en stor indsats for at få enderne til at nå.  

- Overvejelse om at informere forældre om hvad det konkret koster, at forældre ikke melder ferie og generelt 

hvornår barn er i institutionen i god nok tid  

 

Kl.18.15-19.05  Pilotprojektet og næste bestyrelses år 

Baggrund for punktet: 

Formandskabet og Inger har holdt møde med Louise Budde ang. Pilotprojektet og afklaret om projektdesignet er 

relevant for Fredriksbjerg dagtilbud eller om vores ønsker allerede kan realiseres under de nye styrelsesvedtægter. 

Formål med punktet: 

Afrapporter fra mødet med Louise Budde og diskutere bestyrelsens position ift. mulige ændringer af 

bestyrelsesstrukturen og arbejdet som diskuteret tidligere på året. 

Metode: 

Formandskabet og Inger rapporterer fra mødet. Fælles drøftelse 

 

Din forberedelse til punktet: 

Overvejelser om hvad du gerne vil have ud af bestyrelsesarbejdet og hvordan det evt. kunne implementeres. 

Overvejelser om du evt. ønsker at fortsætte i bestyrelsen 18/19.   

 

 

Referat: 

- Overvejelser om at lave to-årige forløb  

- Finde ud af at bruge hvad de laver i LUP til hvad vi skal lave i bestyrelsen 

- Arbejde med, hvordan man kommer hurtigere i gang, fordi det tager lang tid at komme ind i tingene – lave en 

opstartsdag.  

- Arbejde på at man hvert år skal starte forfra, men at man kan lade fx økonomiske principper gælde i længere 

tid – der er et ønske om, at man bygger oven på temaerne fra år til år fremfor at starte forfra  

- Arbejde på at binde tingene mere sammen mellem forældreråd og bestyrelsen  

- Arbejde på at få de pædagogiske leder engang i mellem var inviteret med til møder fx engang imellem  

- Der lægges op til at gå tilbage til at man vælges for en to-årig periode 

- Indførelse af et form for nyhedsbrev, så der frigives mere information på selve mødet 

- Der efterspørges mere information om, hvad der er ens forpligtelser og hvad man kan indflydelse på 

- Der efterspørges et årsjul – som allerede findes på intra, men tyder på at vi skal revidere materialet 

 

Kl.19.05-19.15 Evt. 

 

Gitte 2156 3099 eller Inger 2920 4518 

 


