
 

Referat fra bestyrelsesmøde 
 

Sted: Frederiksbjerg Børnehus 

 Indgang fra hovedindgang – gå gennem atriet eller brug indgang fra Sct. Annagade 

Dato: 21. oktober 2020 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Mødeleder: Marlene Lundegaard 

Deltagere:  

Afbud fra: Karen reitz 

Punkter på dagsorden 
Tidsramme Punkt Ansvarlig 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 

 

17.20-17.30 

Orientering – Årsplan 2020/2021 

Gennemgang af bestyrelsens årsplan, samt baggrund for prioriteringer. 

Forberedelse:  
Ingen 

Alexander 

Alexander gennemgår årsplanen for 
bestyrelsesmøderne.  
 



 

17.30-17.50 

Beslutning – Delegering af kompetencer til forældrerådene 

Formål: 
Vi skal beslutte hvorvidt vi ønsker at delegere disse kompetencer til 
forældrerådene. 

Baggrund: 
Bestyrelsen har mulighed for at delegere to kompetencer til 
forældrerådene jævnfør styrelsesvedtægternes §6: 

• 10. At have indstillingsret ved ansættelse af personale i 
kommunale dagtilbud og dagpleje 
11. At fastlægge principper for anvendelse af lokaler uden for 
åbningstiden 

Forberedelse:  
Ingen 

Marlene  

Bestyrelsen bestemmer at uddelegere 
kompetencer til forældrerådene. Det er pt. 
Ikke muligt at anvende lokalerne uden for 
åbningstiden.   
 
 

17.50-18.00 Pause  
 

18.00-18.10 

Beslutning – Nedsættelse af arbejdsgruppe 

Formål: 

At nedsætte en arbejdsgruppe, der kan undersøge mulighederne for at 
kvalificere samarbejdet forældreråd og bestyrelse imellem. 

Baggrund: 

Der er et ønske om at styrke og kvalificere samarbejdet mellem 
forældrerådene og dagtilbudsbestyrelsen. Vi skal have identificerede 
konkrete tiltag og strukturer, der understøtter samarbejdet. 

Forberedelse: 

Tænk over om du vil være med i arbejdsgruppen. 

Marlene 

Bestyrelsen diskuterer, hvorvidt vi skal 
nedsætte en arbejdsgruppe. Marlene 
spørger åbent ud om nogle gerne vil være 
med. Gitte, Nanna, Marlene og Alexander 
melder sig.  

18.10-18.30 
Drøftelse – Erfaringer fra en hverdag med Covid-19 

Formål: 

Vi vil undersøge hvad vi har lært af en hverdag med Corona.  

Marlene 

Formandskabet ligger op til, at 
forældrerådene diskuterer erfaringer fra 
hverdagene med Covid-19. De andre 
repræsentanter er enige. Marlene laver et 



 
Baggrund: 

Coronatiltagene har ført store omvæltninger med sig – og vi er blevet en 
masse erfaringer rigere. I bestyrelsen skal vi i første omgang kigge lidt på 
hvilke erfaringer de forskellige afdelinger har gjort sig. På den måde kan 
vi finde ud af, om der er nogle steder, hvor vi som bestyrelse skal støtte 
afdelingerne, og hvordan vi skal bruge erfaringerne fremadrettet i 
dagtilbuddet. 

Forberedelse (til møde den 1/12): 

Vi behandler punktet på nuværende og på næstkommende møde. På 
mødet den 1/12 fremlægger hvert bestyrelsesmedlem erfaringerne fra 
deres afdeling. Da rådsmøderne ligger på forskellige tidspunkter, får I lige 
oplægget til drøftelse i forældrerådene inden den 1/12 med her: 
 
Drøft i forældrerådet hvilke erfaringer I har gjort jer i forbindelse med 
corona. Tag gerne udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

1. Hvordan har coronasituationen påvirket hverdagen i 
institutionen?  

2. Hvilke positive effekter har coronatiltagene haft? (På strukturen, 
børnene, medarbejderne, ledelsen etc.) 

3. Hvilke negative effekter har coronatiltagene haft? (På strukturen, 
børnene, medarbejderne, ledelsen etc.)  

4. Overholder vi de nye rutiner, eller er det svært fortsat at være 
skarpe på dem? 

5. Hvordan er det at være forældre i en Corona-tid?  
6. Andet? 

 

skriv, som resten skal kommunikere ud til 
de andre i forældrerådene.  

18.40-18.50 
Budgetaftale Aarhus Kommune 
Nærmere info følger 

Inger 

Inger gennemgår budgetaftalen. Igen er 
minimumsnomeringer et fokusområde.  
 
Den nye tildelingsmodel ift. økonomien 
kommer først i effekt fra 2022 frem for 
2021 pga. covid-19 situationen. 
 



 

18.50-19.00 
Dagtilbudsanalyse 
Nærmere info følger 

Inger 

Inger gennemgår dagtilbudsanalysen og 
hvad den vil blive brugt til. 
  
Minimumsnomeringer er særligt i fokus. 
Der har været fokus på at undersøge 
bruttonomeringer og også den faktiske 
nomeringer i et nettoperspektiv, hvor man 
valgte 25 afdelinger ud og i to uger 
sammenholdte man forældrenes faktiske 
komme/gå registrering med, hvad lederen i 
institutionen registrerede hvert kvarter ift. 
hvordan normeringen reelt så ud. (Tallene 
gemmer på meget mere og især stod det 
klart fra brutto til netto, at pædagoger blev 
erstattet med medhjælpere hvis de gik fra.) 
 
Også de strukturelle parametre er særligt i 
fokus for at undersøge præmisser for 
forskelle og udfordringer.   
 
Ift. eksterne benchmarks så blev det 
tydeligt, at Aarhus har bedre nomering 
vuggestuen end i 90 % af landets andre 
kommuner, men 2/3 af andre kommuner 
havde bedre nomering i børnehave end 
Aarhus. 
 
Bestyrelsen diskuterer, hvordan der kan 
komme mere fokus på, hvor vigtigt reelle 
indmeldinger på komme/gå tider er i et 
økonomisk perspektiv. Der diskuteres også 
hvordan man kan justere på vikarindtag. 
  

19.00-19.15 Eventuelt Marlene 
Marlene lægger op til at der kunne laves et 
udvalg omkring opkvalificering af 



 
kompetencer vedrørende ansættelser. Der 
er også et forslag omkring et oplæg i 
stedet. Der er stemning for et oplæg. 
 
Der er spørgsmål om hvad man skal 
fortælle i forældrerådet om 
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen 
diskuterer, hvordan de hver især griber 
opgaven an.   
 

 


