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Referat af bestyrelsesmøde i Frederiksbjerg Dagtilbud d.24.august 2015. 

Mødet blev afholdt på Mødestedet, Tolbodgade 

 

Mødedeltagere og afbud: 

Asylet: Ole er stoppet, Cecilie havde ikke fået besked om at mødet blev flyttet – det beklager Inger.  

Ajstrup: Anne er ude Kasper er inde. Baunes Plads: Kirsten afbud. Kroghsgade: Stine er ude.  

Ole Rømer: Afbud Trine. Marselisparken: Peter . Børnehuset Jægergårdsgade: Mads. Vug. Jægergårdsga-

de: Peter 

Medarbejdere: Malene og Kirsten (Søren ude) 

Inger 

 

 

1. Dagsorden for mødet blev godkendt  

2. Referent: Peter 

3. Nyt fra Inger og Peter 

Preben Larsener ny pædagogisk leder i Marselisparken. Preben kommer fra et job som SFO leder på 

Virupskolen, og vi tror vi i ham har fundet den helt rigtige til Marselisparken. 

 Opstart efter sommerferien var ikke som ventet  i Marselisparken. Arbejdet med at flytte en støj-

væg blev  forsinket . Efter 4 ugers forsinkelse er der nu udsigt til at arbejdet afsluttes med udgan-

gen af denne uge. Det har medført unødvendige gener for børn og medarbejdere i børnehaven, og 

det er naturligvis videreformidlet til de ansvarlige for støjvæggen.  Preben er kommet godt i gang. 

Fællespasning i sommeren er gået godt,  der er stadig forældre der ikke husker at give besked om 

at de ikke får brug for pasning, men det går fremad. De pædagogiske ledere beder de respektive 

forældre huske at give besked næste gang. Inger har fulgt op på medieomtalen om at der er stigen-

de antal små børn der ikke holder megen sommerferie. 

Indtil videre melder de pædagogiske ledere, at langt de fleste børn har 3 ugers sommerferie. I de 

tilfælde hvor en afdeling vurderer at et barn har behov for ekstra ferie, tager de en snak med for-

ældrene. Inger mangler at høre fra alle afdelinger.  

Frederiksbergsbyggeriet forløber planmæssigt. Byggeriet skal være ”lukket ” ved udgangen af okto-

ber, hvis dette holder er det tæt på at de kan love at de er færdige til tiden. Der er offentlig rund-

visning d. 3. sep.  Man kan melde sig til på byggeriets hjemmeside. 
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Dagtilbuddet skal lave opgørelse over arkivalier i de enkelte afdelinger. Vi gennemgår de forskellige 

kældre og lofter, og der optages kort notat om hvad der ligger i de forskellige afdelinger. Vi kan ikke 

love detaljerede opgørelser. 

Ole og Peter har lave formandsberetning, pga. valg til bestyrelse, som info til interesserede til for-

ældremødet.  

Adm. er flyttet og økonomi Steffen går på pension til nov. Måske ny deltid el. opgaver fordeles. Vi 

får se… 

4. Budget 2015 

Forventet regnskab er indberettet og vi forventer/regner med at komme ud med et overskud på kr. 

500.000. Dette fordi det er nødvendigt at vi afdrager lidt af den gæld der er akkumuleret gennem 

de sidste år. Marselisparken og Guldbryllupsasylet ser desværre ud til at ende med negativt resul-

tat. Hovedsaligt pga. børnetal og drifts omk. De andre institutioner ligger i ”grønt” nogle bedre end 

andre og Inger holder et vågent øjemed enkelte. Summa summarum. Målet er at præstere at over-

skuddet fastholdes!. Der skal ikke komme overraskelser og det skal styres stramt. 

5. Opfølgning på beslutning om fælles forældrearrangement i efteråret 

Vi drøfter Anne og Malenes oplæg til arrangementet. Foredrag vedr. robuste børn. Vi drøfter de 

forskellige muligheder der er, for at finde et egnet sted. Vi ved ikke hvor mange forældre og med-

arbejdere der vil deltage, men vi synes det er et meget relevant oplæg og håber at rigtig mange kan 

prioritere at deltage. Der skal gøres en ekstra indsats for et stort fremmøde- Invitationer til alle 

forældre. Opslag. Nævnes til forældremøder. Malene følger op på beslutning om at booke Tea 

Thyrre Sørensen og at booke den lille sal i musikhuset. 

6. Fokus på kommende bestyrelsesår 

Kvalitets samtaler allerede i Jan. Derfor fokus herpå. Budget opfølgning. Bestyrelsen skal forholde 

sig til nogle af de ”store” ting. Forældretilfredshed. Økonomi osv. Forsat fokus på synlighed, syg-

domsfravær. Forældresamarbejdet. Der opfordres til at nogle forældre genopstiller til bestyrelsen!  

Tak for i aften og i år. 

 

 

 

 


