
 

Vel mødt! 

Inger og Ole 

Referat bestyrelsesmøde i Dagtilbuddet Frederiksbjerg 13/1-2015 kl. 
17.15-19.15. 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Referent: Søren 
3) Opfølgning fra sidste møde 

o Kostordning – hvordan gik det  
- Det gik som tænkt. Alle frokostordninger fortsætter som hidtil. 

o Fotos/kontaktoplysninger 
- Vi mangler de sidste. Det skal være på plads 1/2. 

4) Nyt fra Inger/Ole 
Inger: 
- Økonomi. Der ruller penge ind og ud, vi forventer et underskud i nærheden af 500.000 kr, 
hvilket svarer til det beløb der efter fusion i Ole Rømers Gade ikke var registreret korrekt. 
Vi arbejder på at få det sidste på plads, forventer at have endeligt resultat til næste møde.  
Sygefravær er faldet 7 dage pr medarbejder. Sidste år lå vi på 28,8 dage, i år 21,6. Det er 
rigtig dejligt.  
Rene på Baunes Plads har opsagt sin stilling. Det er ærgerligt men forståeligt.  
Der kommer en ny gruppe i Asylet. Der er 12 børn parat der har Asylet som 1.prioritet, og 
gruppen bliver startet op nu til februar. Der er plads til 20, alle pladser besættes . Medar-
bejderne er begyndt at forberede sig. 2 nye pædagoger starter 1/2.  
Og nyt fra Ole:  
Var til møde med Aarhus Forældreorganisation 27/11. Der har været flere interessante 
punkter oppe at vende. Bla. taltes der om, at dagtilbud bliver større og større. Der blev talt 

om, hvad en bestyrelse præcist skal gøre. Hvad dækker det over? Man mener, der er for 
meget elastik.  

 
5) Opfølgning på kvalitetsrapport/LUP 

Er blevet sendt til områdechefen til godkendelse. Rapporten er denne gang delt i en obliga-
torisk del der omhandler punkter fra forårets kvalitetssamtale, den er godkendt af Områ-
dechefen. Del 2 er dagtilbuddets supplerende fokuspunkter, den er til eget brug.  
Vi taler om, at LUP’en er præcis og velformuleret. Den skal læses af alle medarbejdere i 
dagtilbuddet.  

 
6) Strategi/kommunikation 

Baggrund: Som opfølgning på kvalitetssamtalen i maj 2014, har vi arbejdet med strategi for 
kommunikation i dagtilbuddet. Der har bla været nedsat en arbejdsgruppe der har givet in-
put til Louise Aaholm (komm. Medarbejder). På mødet ser vi på nogle af de opgaver der er 
arbejdet med og Louise inviteres til at deltage i mødet. Punktet vil være en status på opga-
ven, og en mulighed for at drøfte om der er et punkt der skal have særlig opmærksomhed i 
2015. 



 

Vel mødt! 

Inger og Ole 

7) Louise gennemgår Dagtilbuddets kommunikationsstrategi.  

Den er ambitiøs.  
Der er lavet velkomstfoldere til nye forældre og en til nyt personale. De er med vilje holdt 
simple og medtager kun den vigtigste information. Arbejdsgruppen har beluttet at Alle af-
delinger  i dette bestyrelsesår skal drøfte temaet ’Hvilket socialt fællesskab vil vi have i vo-
res afdeling’?, de enkelte afdelinger beslutter i rådet om punktet skal drøftes ved foræl-
dremøde eller som eks udvidet rådsmøde. Inger informerer de pædagogiske ledere. 
 
 

8) Ferietilmelding 
- Det går blandet med tilbagemeldinger fra forældre. Det tager stadig for meget tid. I enkel-
te afdelinger har forældrene svaret på ferietilbagemelding indenfor frist og via intra, mens 
der i andre afdelinger har været en betydelig andel forældre der ikke har givet ferietilba-

gemelding indenfor fristen. Det går fremad, men samlet set er det ikke tilfredsstillende.  
I julen har der været mange medarbejdere til få børn, det er svært at ramme en god balan-
ce da der vil ofte vil være børn der får en ekstra fridag, eller sygdom. Vi har dog også haft 
forældre der glemmer at give besked om at deres barn ikke har brug for pasning alligevel, 
det er uhensigtsmæssigt, da vi ikke har mulighed for at planlægge medarbejderressourcer-
ne.  Der er forældre der har følt det ubehageligt at møde op til et skilt hvor der står ’Nød-
pasning’. Inger slår fast at det hedder Fællespasning, vil undersøge hvordan det pludselig 
har været skrevet som andet. 
Det foreslås, at Inger gentager i et nyhedsbrev, at det er nødvendigt at huske at melde til.  
Vi fortsætter ufortrødent.  

  
9) Datoer fællespasning 2015 

-Datoerne er vedtaget: 
30. marts – 1. april (man-ons inden Påske) 

15. maj (fredag efter Kristi himmelfartsdag) 

5. juni (Grundlovsdag) 

13-24. juli (Sommerferie) 

24., 28.-31. december, (Jul)  

10) Natursamarbejde 
Der er kommet en fin evalueringsavis fra Natur for Alle.  
Inger fortæller om Uffes projekter og opgaver.  
Desværre er vi ikke for gode til at bruge naturen og Peter Sabroes Minde, som er åbent for 
hele område Horsensvej om fredagen og frit kan bookes. 
Det vigtigste er at der i dagtilbuddet arbejdes med naturen som ramme i det pædagogiske 
arbejde, og det sker på afdelingernes legepladser. Det vil dog være rart hvis vi i højere grad 

kan benytte de fælles faciliteter eller Uffes tilbud om aktivitet. 
  


