
   

 

  

 

 

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

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

 

 

Bestyrelses møde i Frederiksbjerg dagtilbud 29/04/15. 
Ref. Trine Sandholdt 

 

Punkt 3, Frederiksbjergbyggeriet.  

Fik en fremvisning af byggeriet af Henrik Rudfeld med mulighed for at stille 

spørgsmål. 

 

Punkt 4, Nyt fra Inger: 

Ulla, den pæd. Leder i Marselisparken, har valgt at gå på efterløn pr. 1/9/15. 

Hun stopper på arbejdspladen den 1/7/15, da hun har ferie hun skal have af-

holdt.  

I inst. Baunesplads er deres nye pæd. Leder, Ulla kommet godt fra start. Hun 

startede i det nye job 1/4/15. 

Sygefraværet er faldet. Der er fortsat lokale forskelle, men over all er det fal-

det. 

 

Punkt 5, Budget 2015: 

Grundet større gæld end forventet, skal de pæd. Ledere i de forskellige inst. 

Lave en strategi for overholdelse af deres budgetter. Der vil fortsat være øko-

nomisk råderum for de pæd. Ledere, som de kan forvalte efter egne priorite-

ringer.  

Da vi i bestyrelsen havde prioriteret personale trivsel på budgettet 2015 vil der 

blive lavet et notat der begrunder den ændrede prioritering. Notatet findes på 

intra. 

Der blev på bestyrelsesmødet tilkendegivet stor bekymring over den ændrede 

prioritering. Bekymringen gik bla. På arbejdsmiljø og personaletrivsel. Det er 

på ledelses niveau blevet besluttet, at der skal være fokus på at højne trivslen 

på arbejdspladsen og nedbringe sygefraværet. Det kan derfor undre, at der i 

den nye spareplan lægges op til, at der skal spares på pædagogtimer og i hø-

jere grad, benyttes medhjælpere.  

Bekymringen går ligeledes på kvaliteten af det pædagogiske tilbud, hvis nor-

meringerne bliver forringet og personalet i større omfang er ufaglært.  

  

Punkterne 6, 7 og 8 udskydes til næste møde 

 

Punkt 9, Høringsmateriale vedr. effektiviseringer. 

Ole og Erik ( bestyrelses formand i skolebestyrelsen )  udarbejder et hørings-

svar. Dette kommer til gennemlæsning inden det indsendes 4/5.    

 

 

 


