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Aarhus, 12.november 2018 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d.29. januar 2019 kl.17.15-19.45 
Mødet afholdes på Frederiksbjerg Skole lok. Store Klaus.  

Afbud: Karen, Sidsel, Pia 

Til stede: Gitte, Mathilde, Julie, Stine, Signe,  Mie, Christine, Naja, Jane, Ann, Inger 

Mødeleder: Gitte 

Referent: Mathilde 

Inger bestiller brød 

 

Dagsorden: 

Kl.17.15-17.25  Meddelelser fra formandskabet og Inger 

 

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: 

Der er ikke rigtig behov for opfølgning på nogle punkter.  

Det besluttes at fremrykke et møde i august til maj for at understøtte pilotprojektet. 

 

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 at drøfte principper for budget 2019  

Metode: 

Inger præsenterer og herefter fælles drøftelser eller spørgsmål 

Din forberedelse til punktet: 

Ingen 

Referat: 

• Inger gennemgår udmøntning af besparelser i budget 2019.  

• Budgettet bliver i 2019: 61.342.982 kr. (budgettet er mindre pga. budgetreduktioner samt et mindre 

børnetal) - Det kan mærkes i dagligdagen, at der pga. færre børn er færre pædagoger tilgængelige.  
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• Der prioriteres i budgettet for 2019: 1) et fortsat kompetenceløft af medarbejdere og 2) mulighed for at 

arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer  

• Budgettet lægges ud fra, at alle daginstitutioner i dagtilbuddet hæfter solidarisk, og man hjælper hinanden, 

hvis man fx har overskud i en institution.  

• Resultatet for 2018 er lidt bedre end forventet. Der vil sandsynligvis være et underskud på lidt mere end en 

halv million. Det er især nogle sygemeldinger og pladsreduktion, som har udfordret resultatet. I sommeren 

2018 blev der gjort et stort arbejde for at imødekomme nogle af de udfordringer, som besparelser og 

børnetal ville have for resultat og fremtidigt budget. Inger er meget tilfreds med resultatet. 

 

Kl.18.00 -18.20  Tilmelding til 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.  

Formål med punktet: 

At drøfte om der er behov for at forældreråd og bestyrelse skal foretage en mere aktiv indsats for sikre bedre 

forældreopbakning ifm. overholde tilbagemeldingsfristerne og fremmøde ved fællespasningen. 

Metode: 

Tilbagemelding fra drøftelser i forældrerådene og fælles drøftelse om evt. fremtidige tiltag 

Din forberedelse til punktet: 

Drøfte i jeres forældreråd om der er behov for en mere aktiv indsats og hvad det kunne være. Hvordan samarbejder 

råd, bestyrelse og afdelinger om det?  

Referat: 

- Store plakater i institutionen 

- Flyer med overskrifte ”Derfor er det dyrt, når du ikke melder ferie” 

- Information om, hvad man skal gøre, hvis man ikke ved, om man kan holde ferie 

- Informationskampagne omkring, hvor dyrt det er, når man ikke møder op i fællespasning eller ikke melder 

tilbage, hvis man alligevel holder ferie 

- Der diskuteres et centralt skriv omkring betydninger af problemerne med tilbagemelding og fremmelding. 

- Inger sender lidt data ift. fællespasning sommer 2018, Julie laver derefter udkast til bestyrelsen. 

 

Kl.18.20-18.30 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 dagsor 

Referat: 
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Gl. Ajstrup er glade for den nye leder. 

 

 

Kl.18.30-18.35 Evt.  

 

Kl. 18.35-19.45 – Samskabelse 

Baggrund for punktet: 

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

Formål med punktet: 

Prioritering af værdier ift. at udarbejde principper for det gode samarbejde 

Metode: 

Vi drøfter praksiseksempler fra hverdage, laver en Mentimeter måling og drøfter de mest fremtrædende værdiord. 

Din forberedelse til punktet: 

Opgave vedhæftet 

Referat: 

Grupperne indsender hver 3 værdiord: 

Tryghed, tillid, fællesskab, åbenhed, lydhørhed, kommunikation, engagement, ejerskab, nærvær. 

De valgte ord drøftes og der fokuseres særligt på Tillid, engagement og Lydhørhed: 

Inger spørger – hvordan ser det ud i hverdagen?  

Tillid: 

• Oplever at blive hørt 

• Oplever at blive mødt – gensidig forståelse 

• Føle sig Involveret og informeret 

• Ærlighed i kommunikationen 

• Mødt af professionelle medarbejdere 

• Mærke faglighed og omsorg 

 

Engagement: 

• Tager ansvar ind i barnets hverdag 

• Deltagelse ind i barnets hverdag 

• At være opmærksom og byder sig til ift barnets fællesskab 

• Viser interesse for medarbejderne 

• Villighed til at gøre noget ekstra 

• Bidrage til barnets fællesskab 

 

Lydhørhed: 

• Åben og nærværende kommunikation 

• Se hinandens perspektiv 

• Når vi lykkes med at omsætte ord til handling 

• Skaber plads til dialog 

• Gensidig respekt for og om hinanden 

 

Gitte skriver et udkast og sender det til Mie. De har 1 udkast klar til næste bestyrelsesmøde 


