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Referat af bestyrelsesmøde i Frederiksbjerg Dagtilbud, 
onsdag 9. december 2015 

 
Generel information 

Mødet afholdes i Kroghsgade Vuggestue, Kroghsgade 1 

 

Tilstede:  

Inger Barslund (dagtilbudsleder), Marianne Quist (Vug. Baunes Plads), Morten Høgh (Bhv. Marselisparken), 

Claus Tofting-Olesen (Kroghsgade Vuggestue), Niels Junge (Bhv. Guldbryllupsasylet), Mette Billenstein 

Schriver (Bhv. Ajstrup) 

Afbud: 

Peter Hybers (Jægergårdsgade 70), Sari Simonsen (Børnehuset Ole Rømer) Krishna Vijayarankan (Børne-

huset Jægergårdsgade), Mai Lykke (Ajstrup), Kirsten Nielsen (Jægergårdsgade 70), Malene Brøndum Lund-

kvist (Ajstrup), Kirstine Kirk (Bhv. Guldbryllupsasylet),  

 

Referat 

 

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

Dagsorden godkendes uden tilføjelser  

  

Kl.17.20-17.30: 2: Referent  

Claus Tofting-Olesen  

 

Kl.17.30-17.45: 3 Forventningsafstemning 

Bestyrelsen medlemmer ønsker at forventningsafstemme bestyrelsesarbejdet og finde fælles fodslag med-

lemmerne imellem.  

 

Vi ønsker en engageret og proaktiv tilgang til arbejdet, hvor arbejdet prioriteres optimalt med udgangspunkt i 

bestyrelsens kompetencesammensætning så denne udnyttes optimalt. Dertil forventes det, at mødedeltagel-

sen er høj samt at medlemmerne møder forberedte.  

 

Forældrebestyrelsens involvering som sparringspartner er vigtig således at ledelsen af dagtilbuddet ikke 

udelukkende forvaltes af dagtilbudslederen og intuitionsledelsen. 

 

Forældrebestyrelsen opfordrer på det kraftigste til, at der på næste forældrerådsmøde skal vælges en sup-

pleant som kan agere stedfortræder for bestyrelsesmedlemmet i tilfælde af afbud. 

 

Der forventes stor opbakning til bestyrelsesmøderne, ligesom det vil tilstræbes at planlagte mødedatoer og 

tidspunkter overholdes.  
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Kl.17.45-18.00: 4:Nyt fra Inger og Marianne 

 

Informationsmøde  

Fredag har Inger informationsmøde med Børn og unge (Århus kommune) hvor nedskæringer i dagtilbuddet 

bliver offentliggjorte. Der lægges op til at der tages politisk ansvar, og at ansvaret ikke placeret i dagtilbud-

det. Materialet bliver tilgængelig for bestyrelsens medlemmer hurtigst, hvorefter der er mulighed for at afgive 

høringsvar senest d. 22 dec. 

 

Fælles børnepasning 2015 

Der er 17 tilmeldte børn i juleferien, dette er færre end normalt. Der er i forbindelse med dette blot behov for 

6 pædagoger til pasning hvilket betyder, at der kan afvikles ferie i dagtilbuddet.  

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

Forældretilfredshedsundersøgelsen er på trapperne. Forældrebestyrelsen vil gerne have indblik i de kom-

mentarer hvor det skønnes at være grundlag for videre arbejde i forældrebestyrelses regi f.eks. ideer fra 

forældre el. Personale i dagtilbuddet.  

Svarprocenten er generelt flot, tak for indsatsen.  

Marselisparken vant forældretilfredshedsundersøgelsen med den højeste svarprocent på 92,7 procent. 

 

Den samlede opgørelse af forældrenes svarprocent for de enkelte afdelinger kan ses herunder 

   

                         Præmien til Vinderne  

 

 

 

 

 



   

 

  

 

 

Børnehaven Ajstrup Gl. Skole • Børnehaven Guldbryllupsasylet • Børnehaven Marselisparken • Børnehuset Jægergårdsgade 

Børnehuset Ole Rømer • Kroghsgade Vuggestue • Vuggestuen Baunes Plads • Vuggestuen Jægergårdsgade 

 

 

Arbejdspladsvurdering: 

 APV er udarbejdet, men dog ikke behandlet endnu. 

 

Kl. 18.00-18.10: 5. Kontaktoplysninger og foto på intra 

Forældrebestyrelsen medlemmer mindes om, at de skal opdatere deres konto på børneintra med foto. 

 

Kl. 18.10-18.25:  6. Pjece vedr. arbejdet i bestyrelse og forældreråd 

Dialogmøde med rådmanden gav et godt grundlag og introduktion til opgaverne og ansvaret i forældrebestyrelsens 

arbejde. Der redegøres for, hvordan vores arbejde i høj grad kan tone de principper, hvorefter der arbejdes i dagtil-

buddet. Forældrebestyrelsen har stor indflydelse. f.eks. er det et krav skal vi godkende budgetter. Der er ingen kom-

mentarer til pjecen omkring arbejdet i bestyrelse og forældreråd.  

 

Kl. 18.25-18.40: 7. Datoer for fællespasning 2016. 

Datoer for 2016 er tilsvarende tidligere års datoer. Datoer for 2016:  21-23.marts, 6.maj, 18-29 juli, 27-30.december. 

Bestyrelsen godkender indstillingen af datoer for fællespasning 2016. 

Note: Forældrerådet kan ved lokal nødvendighed træffe beslutninger om lukkedage, f.eks. ved pædagogisk dag i per-

sonalegruppen.  Det anbefales dog at stemningen i forældregruppen efterkommes.  

 

Kl. 18.40-19.05:  8.Økonomi/Budget. 

Inger laver en overordnet  gennemgang med udgangspunkt i udleveret materiale. Grundet det ringe fremmøde vil der 

også næste gang være en kort introduktion før vi skal fastlægge bestyrelsens prioritering af budgettet 2016.  

  

Kl. 19.05-19.45: 9. Kvalitetsrapport 2015  

Inger introducere Kvalitetsrapporten 2015, hvor det understreges at fremsendte er en kladde.  

Mette og Marianne melder sig til at formulere forældrebestyrelsens udtalelse. Bestyrelsen drøfter efter introduktio-

nen indholdet af rapporten. 

 

”Kvalitetsrapport 2015” gennemgås med udgangspunkt i udviklingspunkterne:  

- Forældresamarbejde  

- Øget trivsel blandt personale, herunder nedbringelse af sygefraværet  

- Sprogvurderinger af 3-årige samt systematisering af sprogarbejdet gennem bl.a. handleplaner. 

 

Rapporten gennemgås og  medlemmerne  kommer med kommentarer til de enkelte punkter. Marianne tager noter til 

drøftelserne mhp. formulering af  forældrebestyrelsens udtalelse.  

Generelt er der tilfredshed med resultatet, dog er der flere kritikpunkter, som der vil fremgå af forældrebestyrelsens 

udtalelse. 

 

Det er muligt for bestyrelsen at sende deres kommentar til Inger senest d.15.december 

 

 

 


