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Aarhus, 12.november 2018 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d.27. november 2018 kl.17.15-19.15 
Mødet afholdes på Frederiksbjerg Skole lok. Store Klaus.  

Til stede: Gitte, Mathilde, Mie, Pia, Signe, Jane, Karen og Inger 

Afbud: Julie, Ann, Naja, Stine, Sidsel, Christine 

Mødeleder: Gitte 

Referent: Mathilde 

Inger bestiller brød 

 

 

Dagsorden: 

Kl.17.15-17.30  Velkommen til Karen Reitz som eksternt medlem af bestyrelsen 

 

Kl.17.30-18.00  Økonomi 

Baggrund for punktet: 

Bestyrelsen skal have indblik i dagtilbuddets økonomi og kvalificeres til at kunne fastlægge principper for den del af 

2019 budgettet som bestyrelsen har indflydelse på.  

Formål med punktet: 

Formålet med punktet i dag er  

• Hvordan arbejder vi med økonomi 

• Status over hvordan vi slutter 2018 og nuværende forventninger til 2019 

• Pejling på principper for 2019 som dog først skal besluttes i januar.  

Metode: 

Inger præsenterer og herefter fælles drøftelser eller spørgsmål 

Din forberedelse til punktet: 

Ingen 

Referat:  

Inger fortæller om den økonomiske status og hvordan Inger, Birgitte og de pædagogiske ledere løbende er over 

budgetterne og regulerer. Det er særligt pladsudnyttelsen, som trækker ned i budgettet. Pga. overførsel af overskud 

fra 2017, så ender dagtilbuddet nok med et overskud. Det evt. overskud skal bruges til at nedbringe 

budgetforringelser i 2019. Et særligt irritationspunkt har været et højt antal tyverier af computere, mobiler osv., 

hvorfor Inger har bestilt PC-skabe til at låse elektronisk udstyr ind i. Derudover er der sket regulering af kostordninger, 

så der ikke er merudgifter. Inger indstiller til bestyrelsen at principper for budget 2019 vil afspejle arbejdet med 

pædagogisk læreplan og Stærkere Lærings Fællesskaber. Punktet drøftes på kommende møde. 

 

Kl.18.00 -18.15  Fællespasning 

Baggrund for punktet: 

Fællespasning og ferie tilmelding er et tilbagevendende punkt, der ofte giver anledning til et stort forbrug af 

pædagogtimer fordi tilmelding og fremmøde ofte ikke stemmer overens. Det er selvfølgelig dejligt at opleve ekstra 

god normering i fællespasningen, men det er ressourcer som ville være gavnlige på andre tidspunkter i løbet af året 

hvor der er mange børn til stede i alle afdelinger.  
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Formål med punktet: 

At bestyrelsen godkender de fremlagte datoer samt drøfter mulig inddragelse af forældrerådene i alle afdelinger for at 

sikre en bedre opbakning fra forældrene ift. at overholde tilbagemeldingsfristerne. 

Metode: 

Fælles drøftelse 

Din forberedelse til punktet: 

Overvej ideer til hvordan bestyrelsen kan involvere dit forældreråd til at hjælpe med at skabe en bedre dialog med 

forældrene om hvorfor tilmeldingsfristerne er vigtige og hvad det betyder for børnenes fælles hverdag. (sjove ideer, 

kreative løsninger, sure pegefingre, lange mails, konkurrencer, visuelle effekter… hvad synes du der skal til?) 

Referat:  

Bestyrelsen nikker ja til de fremlagte datoer og tager d. 23. dec. 2019 med i fællespasningen, fordi den falder på en 

mandag.  

Der stilles forslag om, at hvert bestyrelsesmedlem går hjem til eget forældreråd, hvori de diskuterer, hvad 

forældrerådet kan gøre for at få forældre til at tilbagemelde ferier rettidigt og også snakke om, hvad 

forældrebestyrelsen kan gøre for hele dagtilbuddet. Så kan forældrebestyrelsesmedlemmerne melde tilbage på 

næstkommende forældrebestyrelsesmøde.  

 

Kl.18.15-18.25 Opfølgning fra sidste møde og tilbagemelding fra dialogmødet 

Baggrund for punktet: 

På hvert møde vil vi gennemgå referatet fra sidst for at følge op på status for de punkter det krævede handlinger 

Formål med punktet: 

At sikre fremdrift i de aftaler vi indgår 

Metode: 

Gitte gennemgår punkter der krævede handling. Er der ingen går vi hurtigt videre til næste punkt på dagsordenen. 

Din forberedelse til punktet: 

Tilbagemelding på status hvis du har haft en opgave mellem bestyrelsesmøderne 

Referat:  

Gitte stiller forslag om, at vi hver gang følger op på sidste bestyrelsesmøde.  

Tilbagemelding på dialogmødet er, at forældrebestyrelsen var skuffet over indholdet og energien. Indholdspunkterne 

gav ikke noget reelt at arbejde med. Bestyrelsen var glade for oplægget fra forældrebestyrelsen, og vi gik dog derfra 

med en føling af, at vi er godt med i vores dagtilbudsbestyrelse og vores pilotprojekt er med til at skabe nogle af de 

ting, som andre dagtilbudsbestyrelser efterspurgte på dialogmødet.  

 

Kl.18.25-18.45 Nyt fra rådene 

Baggrund for punktet: 

Fast punkt på dagsordenen der skal være med til at sikre dialogen mellem alle leddene i dagtilbuddet som en del af 

vores samskabelsestema 

Formål med punktet: 

Drøfte hvordan rådene arbejder med samskabelse i afdelingerne og generel status opdatering hvis der er noget 

relevant som bestyrelsen burde have kendskab til 

Metode: 

Fælles drøftelser. 

Din forberedelse til punktet: 

2 min præsentation af hvordan dit råd arbejder med samskabelse – Er bestyrelsen fx et fast punkt på jeres dagsorden? 
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Referat:  

Et råd har fokus på synlighed, hvilket andre også snakker om – også kommunikationen mellem råd og forældre er et 

fokusområde. Én repræsentant fortæller om, at i hendes råd så har de engang i mellem velkomstmøder med nye 

forældre, som har fint fremmøde og er med til at gøre rådet mere synligt. Gitte fortæller om hendes eget råd, hvor de 

har ændret dagsordenens form; specifikt har de vendt temaerne om, så det nu er pædagogerne, som kommer med 

forslag til temaer, som rådet kan tage op og diskutere og indtil videre er der god respons. Flere har også snakket om 

pilotprojektet.  

 

  

Kl.18.45-18.50 Evt. 

- Tilbagemelding på nyhedsbrev 

Referat: Vi prøver det flere gange og giver nogle tilbagemeldinger.  

 

 

Kl. 18.50-19.15 – Samskabelse i grupperne – fortsættelse af arbejdet om principper og praksis fra sidste møde 

Referat: Bestyrelsen starter med at diskutere, hvad et princip egentlig er og hvilket plan vi skal hive det op på samt 

hvordan vi kommer derhen.  

 

 

Glæder os til at se jer 

Evt. afbud sendes via sms. 

 

Gitte 2156 3099 eller Inger 2920 4518 

 

 

 

 

 


