
 

Referat bestyrelsesmøde 
 

Sted: Online 

 Grundet smittetrykket, taget vi mødet online i denne omgang 

Dato: 11. januar 2021 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Mødeleder: Marlene Lundegaard 

Til stede: Marlene, Alexander, Karen, Gitte, Silje, Pia, Jane, Mads, Jakob, Taia, Mads (adm. leder), 

Louise (pæd. leder) og Inger (Referent) 

Fraværende: Mathilde, Nanna og Lasse 

Punkter på dagsorden 
Tidsramme Punkt Referat 

17.15-17.20 

Opfølgning – Nyt fra dagtilbuddet 

Spørgsmål/kommentarer til nyhedsbrev 
udsendt umiddelbart før mødet. 

Forberedelse: 
Læs nyhedsbrev fra Inger på Intra 

Inger fortæller kort om baggrund for at 
forældre opfordres til at bære mundbind 
både inde og ude. Er blevet kontaktet af en 
forælder der synes det er bekymrende – 
aftalt at de vender retur når de har drøftet 
det i rådet. Inger fastholder indtil videre 
opfordringen indtil videre – det handler om 
at passe på os alle – særligt medarbejdere, 
hvor det kan være svært at opretholde 
afstand. 

17.20-17.50 

Økonomi 2021 

Formål: 
Godkendelse af budget. 
Baggrund: 
Se Budget 2021 i referat fra 
bestyrelsesmødet 1/12 

Forberedelse:  
Ingen 

Mads Hansen (Administrations-leder) 
gennemgår budget 2021, med det blik om 
hvad vil vi genkende fra den prioritering 
bestyrelsen var en del af før jul. 
Fra referat af december møde: 
Pædagogisk læringsmiljø: De fysiske 
rammer udenfor er blevet mere brugt 
herunder Corona, men der er også kommet 
et fokus på at de fysiske rammer kan blive et 
bedre læringsmiljø. Også fokus på den 
faglige udvikling af læringsmiljøet ude. 
Faglig udvikling: Forårskurset blev aflyst i 
2020, men vi håber det kan gentages og 
genskabes i 2021. Der kommer bla. fokus på 
det pædagogiske læringsmiljø. Der er en 
faglig prioritering i brugen af uderummet i 
institutionerne.  
Økonomistyring: Fortsat fokus på økonomisk 
råderum til de pædagogiske ledere. 
Beslutninger og styringen ligger decentralt 



 

hos de pædagogiske ledere (Dermed få 
fælles forsikringspuljer som førhen).  
Centralt hjælper Inger og Mads med de 
lokale prioriteringer i budgettet. I første 
kvartal fortsætter de ekstra 
bemandingstimer, så der er ekstra hænder 
under Corona-restriktionerne. 
 
Samlet set har dagtilbuddet en sund 
økonomi, vi er der hvor vi gerne vil være idet 
vi har oparbejdet et lille råderum. Mads 
præsenterer budgetfordelingsark og 
forklarer den kommende budgetlægning for 
afdelinger – vi mangler budgettildelinger, 
hvilket betyder at vi ikke på nuværende 
tidspunkt kan færdiggøre budget. 
Der kommer spørgsmål til vikar% i 
dagtilbuddet, kan bestyrelsen være med til 
at drøfte den? Vi kan på et senere tidspunkt 
eller evt. i forbindelse med næste års 
prioritering, have det som tema at gå dybere 
ind i det. 
Bestyrelsen godkender budgettet. 

17.50-18.00 

Opfølgning på Høringssvar 

Formål:  

Mulighed for at give kommentarer til 
arbejdsgruppen, det er godt arbejde der 
er lavet. 
Baggrund: 

Forberedelse:  
Genlæs Høringssvar 

Tak til arbejdsgruppen for et godt arbejde. 
Der stilles et spørgsmål til punktet om 
bestyrelsens deltagelse i 
læringsobservationssamtalerne. Karen 
forklarer rammen. Det kan drøftes yderlige 
når vi ser den endelige plan for 
Kvalitetsopfølgning og tilsyn. 

18.00-18.30 

Opfølgning erfaringer med Covid19 
hverdag  

Formål: Bestyrelsen træffer beslutning 
om hvordan de vil støtte op om de 
erfaringer der er gjort i dagtilbuddet 
gennem den lange periode med Covid19. 

På sidste møde blev der talt om hvordan 
bestyrelsen kan bakke op om 
retningslinjerne om at forældre til børn 
med fuldtidsmodul, både nu og efter 
covid19 melder børns mødetider ind en 
uge frem (deltidsmoduler melder ind med 
endnu længere varsel). 

 
Pædagogisk leder Louise Lund Rasmussen 
deltager i punktet. 
En fin drøftelse der indledes med hendes 
betragtning på de positive erfaringer med 
eks. hente bringe rutiner. 
Hvordan kan vi se at det styrker børns læring 
og udvikling, og samtidig give en god ramme 
for forældre. 
Ift. indkøring viser data at forældre oplever 
at have haft en god opstart, mens de i 
afdelingerne ønsker lidt bedre mulighed for 
tættere kommunikation med nye forældre. 
Drøftelse ender ud i at Bestyrelsen skriver en 
opsamlende tekst, med beskrivelse af hvad 
bestyrelsen har arbejdet med, og hvilke 



 

Forberedelse: 

Læs sammenskrivning af data og drøft 
punktet med den pædagogiske leder for 
opsamling på jeres råds seneste drøftelse 
 

særlige ønsker den har til dagtilbuddet. Her 
tænkes et samarbejde i de enkelte 
forældreråd, så opmærksomhederne kan 
tilrettes en drøftelse med udgangspunkt i 
lokale forhold. 
Opsamling kan indeholde: 
Hente bringe rutiner, hvordan kan 
afdelingen arbejde videre med de gode 
rutiner og erfaringer der er fra de seneste 10 
måneder. 
Kommunikation, hvordan kan der udvikles 
videre på det der har fungeret godt, og hvor 
vi har brug for at kommunikere på 
fremadrettet. 
Udeliv 
Mødetider – Bestyrelsen bakker op om 
nuværende praksis med at forældre til børn 
med fuldtidsmodul taster barnets mødetider 
1 uge ad gangen. Børn med deltidsmodul – 
her følger forældre de nuværende regler. 
Der opfordres til at aftale lokalt, i hvilket 
omfang man kan aftale et timeslot på 10 
min, så forældre i størst muligt omfang 
noterer den mødetid der er reel. 
 
Louise henleder til at bestyrelsen overvejer 
hvad formålet er med beslutninger – eks er 
det Børneperspektivet vi tager når vi taler 
om hente-bringe, mødetider, 
kommunikation. 
Marlene laver udkast. 

18.30-18.40 Pause  

 

Inger 

18.40-19.05 

Facebookprofil til dagtilbuddet og 
På vej mod Aula 

Formål: Punktet er en kort fælles idé 
generering og drøftelse af hvordan 
bestyrelsen forholder sig til FB samt 
orientering omkring Aula  
Baggrund: Børn og Unge har ønske om at 
dagtilbud og skoler i Aarhus har en 
facebookprofil – det har Frederiksbjerg 
Dagtilbud ikke endnu. Facebook profil er 
en del af en kommunikationsstrategi hvor 
vi ved at dele viden og erfaringer om det 
gode arbejde der hver dag sker for at 

Inger har brug for at kende bestyrelsens 
holdning til om vi skal tage fat på proces 
med etablering af Facebook side til 
dagtilbuddet.  
Bestyrelsen ser ikke det store potentiale i en 
facebookside. Det er en tidskrævende 
opgave, der ikke matcher det får ud af det. 
Flere tilkendegiver at de ikke ønsker billeder 
af deres børn på siden. Flere tilkendegiver at 
det er svært at se hvad dagtilbuddet kan 
bruge den til, enkelte ser dog et vist 
potentiale hvis man som dagtilbud har brug 
for at skabe en ny fortælling eller i 
forbindelse med rekruttering. 



 

skabe så gode børneliv som muligt, også 
får mulighed for at lære af hinanden. 
Inger har indtil videre prioriteret andre 
opgaver, og det vil være godt at høre 
bestyrelsens bud på hvordan vi kan bruge 
en sådan profil og hvilke forventninger vi 
kan have til en platform som FB. 
Forberedelse:  
Hvis I har rådsmøde inden så tag gerne en 
kort temperaturmåling på punktet. 
 

Samlet kan siges at det ikke anbefales at 
dagtilbudsleder sætter det i gang på 
nuværende tidspunkt. 
Dagtilbudsleder konkluderer at opgaven 
venter lidt. 

19.05-19.15 Eventuelt 

Vi runder kort regeringens udmelding om at 
de forældre der kan bør holde deres børn 
hjemme – det giver utryghed og oplevelse af 
pres i forældregruppen. Præcisering fra 
Børne- og Undervisningsministeriet, har dog 
skabt en vis klarhed. 

 

 


