
Referat af Frederiksbjerg Dagtilbuds bestyrelsesmøde den 24. 11. 2016 
 

 

1: Velkommen til Frederiksbjerg Børnehus: Morten bød velkommen til mødet og 

gennemgik dagsordenen.  

2: Forventningsafstemning: Morten lagde op til en diskussion om, hvor meget 

bestyrelsen vil bruge af tid på arbejdet; vil vi (blot) informeres eller vil vi være aktive 

og give med- og modspil til Inger. Flere gav udtryk for, at de gerne vil give med- og 

modspil. Bestyrelsen blev enig om at læse mails og diverse dokumenter, så vi er 

klædt på. Inger gjorde opmærksom på, at der er indgået forlig på området og det 

derfor formodentligt bliver et stille år rent politisk. Hun understregede endvidere, at 

bestyrelsen bare skal spørge løs, da det er vigtigt for at forstå og komme ind i 

arbejdet.  

3: Samskabelse: Der blev spurgt ind til, hvad målet med samskabelse er. Det hører 

hjemme under tidlig forbyggende indsats. Øvelsen går ud på, at vi ikke kun skal 

reproducerer det, vi allerede gør, men at vi skal videre og prøve at løfte alle børn 

også de sidste procent. Det er komplekst, da gruppen af forældre, der er svære at 

nå, er kompleks. Vi skal i bestyrelsen prøve at udstikke nogle overordnede 

principper, som afdelingerne så kan konkretisere. Man kan være bange for, at vi er 

for ens i forældrerådene og bestyrelserne og måske bare kommer til at reproducere. 

Der var et forslag om at få det på personalemøder, så personalet kan komme med 

ideer, da de er tættest på børnene. Hvordan kan vi og pædagogerne tænke ud af 

boksen i forhold til forældresamarbejdet? Det er en kæmpe udfordring at få det 

gjort anderledes. Det blev indvendt, at det ikke kun skal være i forhold til de udsatte 

familier, men også de ressourcestærke forældre, der skal mødes på en anden måde, 

så man får deres ideer og in put med. På næste møde går vi videre med punktet.  

4: Datoer for fællespasning 2017: Bestyrelsen godkendte datoerne.  

10.-11. og 12. april Påske. 

26. maj. Fredagen efter Kristi himmelfart.  



17-28. juli (uge 29-30) Sommerferie 

27.-28. g 29. december, mellem jul og nytår.  

5: Kost: Der skal i december være afstemning om frokostmåltidet for perioden 

august 2017 til juli 2019. Det er formodentligt en formsag, ikke-afgivne stemmer ses 

som et ja til ordningen. Kostordningerne går ikke økonomisk rundt, men prioriteres 

politisk og af bestyrelsen.  

Afstemningen skal være anonym og der kan derfor ikke stemmes via Intra.  

Hvordan afstemningen afholdes, afgøres i den enkelte institution. 

6: Kanyler på legepladserne: I tre institutioner i Dagtilbuddets område er der fundet 

brugte kanyler inden for det sidste år. Ideer til hvad man kan gøre: Aktiverer 

lokalsamfundet og bede dem om nabohjælp, hvis de ser noget eller nogen 

mistænkeligt. Få kigget på om man kan gøre noget kriminalitetsforebyggende fx i 

form af hegn. Lyscensorer kunne eventuelt opsættes.  Inger oplyste, at der har 

været kontakt til politiet. Hun synes ikke, der skal gøres noget radikalt endnu mht. 

ombygning af legeplader og hegn. Pædagoger runderer legepladserne, før børnene 

lukkes ud. Bestyrelsen opfordrede til, at der udsendes information til forældrene 

om, hvad der allerede er gjort og hvilke overvejelser, der er bag. Hvis det eskalerer, 

må vi genoverveje, om der skal andre tiltag til. I de enkelte institutioner må lederne 

stikke en finger i jorden i forhold, om det påvirker arbejdsmiljøet i utryg retning for 

medarbejderne.  

7: Info fra Inger: APVens kadence ændres. Social kapital-undersøgelse skal laves 

hvert år. Fysiske og psykisk APV skal laves hvert tredje år. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen skal ligge i marts. Så kvalitetsårshjulet, som der 

normalt arbejdes ud fra, ændres.  

Stillingsopslaget for lederen i Kroghsgade kommer ud i december. Samtaler og 

ansættelse sker i det nye år.   

Fra 1. januar ændres deltidspladserne, så de skal planlægges en måned i forvejen af 

forældrene og man må ikke lave ændringer.  

Ny leder er blevet ansat i Ajstrup. Han starter 1. december. 



8: Pladssituationen i område Horsensvej: Der arbejdes på, at der skal åbnes flere 

vuggestuepladser, da der er befolkningstilvækst. I området er derimod 

overkapacitet på børnehavepladserne. Der er forskellige løsningsmuligheder i 

støbeskeen. 

9: Eventuelt: 

 Fællespasning skal på som punkt igen i forhold til diskussion af, hvordan man 

får forældrene til at melde ind og de har brug for den eller ej. 

 Vi går formodentlig ud med et underskud. 

Referent: Dorte 


