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Aarhus, 6. maj 2019 

 

Bestyrelsesmøde mandag d.20. maj 2019 kl.17.15-19.15 
Mødet afholdes på Frederiksbjerg Skole lok. Store Klaus.  

Afbud:  

Mødeleder: Gitte 

Referent: Mathilde 

Inger bestiller brød 

 

Dagsorden: 

Kl.17.15-17.25  Meddelelser fra formandskabet og Inger 

Referat: 

- Inger fortæller at to afdelinger i dagtilbuddet er med i en normeringsundersøgelse ifm. den nationale 

bevågenhed på nomeringstal. 

- Inger minder om dialogmødet 3. juni. Bestyrelsen håber på mere relevant indhold end ved sidste 

dialogmødet. 

 

Kl.17.25-17.30  Opfølgning fra sidste møde  

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 referat fra sidste møde for 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: 

- Intet af følge op på. 

 

Kl.17.30-17.45 – 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 at drøfte 2019 budgettet og prognoserne for pladsudnyttelsen 

Metode: 

Inger præsenterer og herefter fælles drøftelser eller spørgsmål 

Din forberedelse til punktet: 

Ingen 

Referat: 
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- Inger fortæller, at der fortsat er stor søgning på børnehavepladser i Frederiksbjerg, men da vi er i 

anvisningsdistrikt med Langenæs, samarbejdes tæt med pladsanvisning. Derudover er der ledig kapacitet 

ift. vuggestuebørn – alt i alt er systemet økonomisk udfordret og budget 2019 balancerer ikke.  

- Der har der været et større forbrug af vikartimer end forventet. Det er noget Inger italesætter sammen 

med ledere ofte.  

- Begge ovenstående medfører, at dagtilbuddet står til et stort underskud, selv når det akkumulerede 

overskud fra sidste år er trukket fra. Det skyldes især to afdelinger, som kommer til at mangle rigtig mange 

børn og at der har været nogle langtidssygemeldinger. En første konsekvens af dette er, at nogle 

medarbejdere i de to afdelinger er blevet omplaceret   

- Inger har gået op ad i systemet og ønsket et møde, hvor hun kan få gennemgået økonomien og kan 

forberede 2020.  

 

 
Kl.17.45-18.15 – Princip for Samskabelse/det gode samarbejde 2. udkast 

Baggrund for punktet: 

Hvordan sikrer vi den ”røde tråd” i Samskabelsen om Kerneopgaven i Frederiksbjerg dagtilbud 

Formål med punktet: 

At udarbejde dokument med principper til godkendelse 

Metode: 

Rundbords diskussion om 2. udkast 

Din forberedelse til punktet: 

Læse 2. udkast og medbring notater 

Referat: 

- Der er enighed om at tilføje noget omkring, hvordan forældre kan understøtte børnefællesskaberne 

generelt. Fx ved at udvise nysgerrighed omkring hvem børnene har leget med og dannet relationer med; at 

forældrene italesætter de andre børn i institutionen. 

- Jane foreslår, at der under tillidsbegrebet tilføjes noget omkring, at forældrene er imødekommende over 

for de andre børn i institutionen og understøtter barnets relationer og interesse for at snakke med andre 

børn fx i garderoben.  

- Gitte efterspørger en tydeligere definition af børnefællesskab og hvad forældrenes rolle ind i det er og 

hvad forældre kan gøre for at understøtte det.  

- Forslag fra Naja: Opfordre til i principperne, at man ikke kun ser sit eget barn, men ser det ind i den 

sammenhæng, som barnet indgår ind. Man kunne fx omskrive teksten til børn i flertal frem for at tale om 

”barnets udvikling” eller ”barnets fællesskab” 

- Fællesskabet kan fx italesættes allerede i starten under formål, hvor man snakker om barn og børn ud fra 

en fællesskabstanke.  

- Naja foreslår, at man tager noget med omkring dannelsesbegrebet (trivsel mv.)  

- Forslag til praktisk anvendelse: Opfordre forældrerådene til at tage principperne med og danne grundlag 

for fremtidige forældremøder, hvor man kan tage overskrifterne op og fx italesætte en bestemt kultur eller 

mål man gerne vil opnå. Det kunne være spændende med fx praktiske eksempler.  

- Der kommer et bud på dialogkort 
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Kl.18.15-18.50 - Pilotprojektet  

Baggrund for punktet: 

Hvordan sikrer vi den ”røde tråd” i Samskabelsen om Kerneopgaven i Frederiksbjerg dagtilbud 

Formål med punktet: 

Drøfte status og om der er tegn på at den nye struktur er på plads 

Metode: 

Rundbords diskussion 

Din forberedelse til punktet: 

Læse pilotprojektets beskrivelse i vedhæftede dokument og overvej om vi begynder at kunne se en forandring. 

Overvejelser omkring hvad skal der gøres mere af/mindre af/anderledes i næste bestyrelses år for at kunne indfri 

punkterne under problemformuleringen?  

Referat: 

- Generelt er der rigtig positiv stemning omkring udviklingen i bestyrelsen. Medlemmer oplever mere 

kontinuitet og en rød tråd i arbejdet. Medlemmer er glade for de strukturerede dagsordener, nyhedsbreve 

mv. Medlemmer tilkendegiver samstemmende, at det giver mening at sidde i bestyrelsen og folk vil gerne 

sidde i flere perioder, bl.a. fordi de oplever, at det giver mening for dem personligt og i relationen til egen 

institution. En ekstern repræsentant i bestyrelsen er interessant og gavnligt. Der efterspørges mere 

kontakt til de pædagogiske ledere, fx i form af deltagelse af dem på møder (kunne gå på skift mellem 

lederne)  

 

 

18.50-19.10 - 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 

 

 

Kl.19.10-19.15 Evt. 

 

Glæder os til at se jer 

Evt. afbud sendes via sms. 

 

Gitte 2156 3099 eller Inger 2920 4518 
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