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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Frederiksbjerg Dagtilbud,  
tirsdag 12. januar 2015 kl.17.15-19.45. 
Mødet afholdes i Krogsgade Vuggestue, kroghsgade 1 

 

Kl. 17.15-17.20: 1: Dagsorden: Godkendelse af dagsorden 

Referat  fra mødet er skrevet ind i dagsordenen. 
 
Tilstede: Morten (Marselisparken), Peter (Jægergårdsgade 70), Kirsten (Jægergårdsgade 70, pæd), 
Marianne (BaunesPlads), Kirstine (Guldbryllupsasylet, pæd), Inger (DT-leder) 
Fraværende: Niels (Asylet), Malene (Ajstrup), Claus (Kroghsgade), Cari (Børnehuset Ole Rømer), 
Mads / krishna (Børnehuset Jægergårdsgade), Mette (Ajstrup) 

 
 

 

Kl.17.20-17.25: 2: Referent  

Baggrund: Opgaven som referent kommer til at gå på skift mellem bestyrelsens medlem-

merne. Hvis referenten bliver forhindret i at deltage i mødet, skal referenten så vidt muligt 

selv at finde en afløser til opgaven. Referenten til dette møde er Malene Brøndum Lund-

kvist,  Kirstine overtager opgaven 

  

Kl.17.25-17.45: 3: Nyt fra Inger og Marianne  

Mødested Ajstrup: Der er fortsat ingen afklaring på en ny lokation for Børnehavens opsamlings-
sted. Der skal findes et sted der både har egnede lokaler og plads til bus. Inger og Bhv. pædagogi-
ske leder, Gitte Ibsen er i tæt kontakt om opgaven. 

Sygefravær: Vi har i 2015 oplevet et betydeligt fald i sygefravær blandt medarbejdere – det er me-
get positivt.  Vi slutter 2015 med et gennemsnitligt fravær på 14,38 dage pr. medarbejder – det er 
et fald på 6,9 dage pr medarbejder hvis vi sammenligner med 2014. Vi ligger pt under gennemsnit-
tet i B&U, hvilket i 2015 var 16,21 dg. Pr medarbejder. 
Høringssvar: Bestyrelsen lavede ikke et høringssvar ift med kommunens forslag til besvarelser på 
Børn&Unge området. Det var vanskeligt at samles da høringsperioden lå hen over julen. 
Fællespasning i julen:  Der var fin overensstemmelse mellem antal tilmeldte børn og antallet af 
medarbejdere. Antallet af børn der har haft brug for pasning, har betydet at vi har fået afviklet en 
del ferie – tak for det. 

 

 

Kl.17.45-18.25: 4: Økonomi / budgetlægning / opfølgning 

Baggrund: På sidste møde gennemgik Inger basis for dagtilbuddets økonomi. Inger vil lave 

en kort opsamling, da vi desværre var meget få til stede ved sidste møde.  

Der skal være kvartalsvis gennemgang af økonomi, og dertil kommer bestyrelsens mulig-

hed for at lave principper for dagtilbuddets budgetramme. 

Økonomi: Inger gennemgår materiale vedr. økonomi og opfølgning. Se udleverede powerpoint. 
Bestyrelsens principper for dagtilbuddets budgetramme i 2016: 
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Vi viderefører principperne fra forrige budgetår og ønsker at der økonomisk gives mulighed for 
fokus på: 
kostordning :  
Dagtilbuddet skal fortsat prioritere institutionsfremstillet kost højt. Afdelinger med køkkenfacilite-
ter skal kunne tilbyde sund kost tilberedt af afdelingernes køkkenledere. 
Natur og Udeliv:  
Dagtilbuddet skal fortsat prioritere natur og udeliv – ved at understøtte afdelingernes muligheder 
for at bruge uderummet i det pædagogiske arbejde. Det ønskes at natur og Udeliv prioriteres i en 
mere lokal kontekst end tidligere, hvor det har været via fokus på Sabroe minde. Dog ønsker be-
styrelsen fortsat at der støttes op om Jægergårdsgade 68s hverdag i Sabroes minde fra man-tors. 
Attraktiv arbejdsplads: 

Dagtilbuddet skal understøtte det aktuelle fokus på at øge medarbejderes trivsel. Ressourcerne 
der normalt bruges på at afvikle gæld, skal flyttes og bruges på tiltag, der kan fremme medarbej-
dernes trivsel. 
Bestyrelsen ønsker fokus på fælles faglige oplevelser for personalet mhp at skabe trivsel så syge-
fraværet fortsat er lavt/nedadgående, eller  fokus på hvordan de fysiske rammer, kan give perso-
nalet muligheder, der kan kompensere for den for tiden lave normering. 

 

Kl. 18.25-18.40: 5: APV / Trivsel Flyttes til kommende møde 

Baggrund: Bestyrelsen drøfter den samlede APV for evt. tilføjelser af principper for budget 

og dagtilbuddets arbejde  

 

 

Kl.18.40-18.19.05: 6: Kvalitetssamtale og LUP (Lokal udviklingsplan) 

Baggrund: Repræsentanter fra bestyrelsen inviteres til at deltage i kvalitetssamtale 19. 

Januar. Bestyrelsen drøfter eventuelle tilføjelser i dagtilbuddets LUP  

Punktet drøftes ikke, men det besluttes at Peter og Marianne deltager i kvalitetssamtalen 

d.19.januar. 

Læs mere her: 

http://aarhus.inst.dk/DOK.vdir/__area126/HS/Dokumenter/Vigtige%20dokumenter/LUP%2

0light%202015-2016%20%28udviklingsplan%20i%20kort%20form%29.pdf 

 

Kl. 19.05-19.15:  7. Natursamarbejde ved Sabroes Minde  

Baggrund: Bestyrelsen informeres om natursamarbejde i Område Horsensvej.  

 

Inger informerer om baggrunden for Natursamarbejdet, der skal evalueres i leder-

gruppen i Område Horsensvej i denne uge. 

 
 
 
 
 

 


