
 REFERAT AF MØDE I FREDERIKSBJERG DAGTILBUDS BESTYRELSE 27. APRIL 2017 

 

Til stede var: Gitte, Morten, Bitten, Dorte, Lene, Kirsten, Cari, Naja og Inger. 

1. Økonomi: Sidste regnskabsår er afsluttet og man er nu i gang med budgetlægningen for 2017. 
Slutresultatet for Frederiksbjergs Dagtilbud for 2016 blev et overskud på 229.136 kr., som kunne 
bruges til at betale af på tidligere gæld. Det er tilfredsstillende. De enkelte institutioner og deres 
slutresultat blev gennemgået.  
Institutionerne med børnehaver er pressede på økonomien, vuggestuerne ser ud til at klare sig fint. 
I budgetterne for 2017 skal lederne forholde sig til det faldende antal børnehavebørn og gerne tage 
så mange som muligt ind hen over foråret/ forsommeren, så der ikke bliver et kæmpe slip, når de 
store børnehavebørn starter i skole i august.  
 
 

2. Nyt om opsamlingssted Ajstrup:  Det bliver ovre i den gamle Læssøegade skoles SFO. Renoveringen 
påbegyndes inden længe og man regner med at tage opsamlingsstedet i brug til september, senest 
oktober.  
 

 
3. Ferietilmeldinger Til/framelding, fællespasning – hvordan går det lige: Der er stadig en del 

forældre, der ikke får meldt ind og som skal rykkes for at give svar.  Der blev talt om, hvordan 
problemet kan løses. Der skal informeres om vigtigheden af at melde ferie i god tid og overholde 
deadlines ved opstartsamtaler. Endvidere kan man udover at skrive det på intra supplere med en 
SMS-reminder eller sedler på døren. Det er dog prøvet før. Vi kan også gå væk fra, at man skal 
melde til og fra og i stedet gå over til, at dagtilbuddet som udgangspunkt er lukket og at man aktivt 
skal melde sig til. Inden dette indføres, ønsker bestyrelsen, at man prøver med flere remindere på 
intra, SMS dagen før frist og eventuelt mere indsamling af viden om, hvorfor forældrene ikke får 
meldt tilbage.  
 
 

4. Pladssituation område Horsensvej: Prognoserne siger, at der bliver ved med at komme flere 
vuggestuebørn til området end, hvad der er kapacitet til. Afdelingen på Marselisborg/Baunesplads 
kan udvides til tre grupper, den er lige nu på to grupper. Der er nedgang i børnehavebørnene og 
derfor overkapacitet i børnehaverne.  
 
 

5. Forældresamarbejde /samskabelse herunder opsamling på forældremøder i sept. og hvad der 

efterfølgende er arbejdet med lokalt: Et bilag viste, hvad de forskellige institutioner har arbejdet 

med lokalt. 

 

 

6. Samskabelse. Opfølgning på oplæg fra Aarhus Kommune. Vores ansvar som bestyrelse: For at 

holde fast i at have samskabelse i fokus i det lokale forældreråd, mener vi som bestyrelse, at vi skal 

lægge ud til rådene, at det er en ”skal”-opgave at have det på dagsordenen. Det vil vi gøre ved at 

give forældrerådene konkrete temaer at forholde sig til som enten stikkes ud fra bestyrelsen eller 

ud fra de lokale forældreråd. Det er vigtigt, at lederne også på sigt bliver klædt på til at holde fast i 

samskabelse og metoden. Bestyrelsesrepræsentanterne præsenterer de enkelte forældreråd for 



metoden til næste møde og bestyrelsen sætter sig fast på et fælles tema til forældrerådsmøderne 

efter sommerferien.  

 

 

7. Evaluering af foredraget "børns seksualitet/grænser ": Der var cirka mødt 40 forældre op og 

oplægget foranledige mange spørgsmål. Der var en positiv og åben debat om emnet blandt de 

fremmødte forældre. Foredraget lagde op til, at der skal laves en politik i de enkelte institutioner i 

forhold til egne grænser og seksualitet. En aftabuisering er vigtig.  

 

8. Evt.: -Inger kommer på med et punkt næste gang om sin studietur til Canada. 

- I de børnehaver, hvor der er madpakker med, er det forældrenes ansvar, hvad der er i 

madpakkerne. Pædagogerne kan selvfølgelig have en samtale med forældrene, hvis madens 

indhold, går ud over barnets trivsel eller energiniveau.  

- Guldbryllupsasylet bliver 125 år i slutningen af maj. Der afholdes en reception og laves boder. 

 

Referent: Dorte 


