
 

 

Referat bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 
 

Sted: Frederiksbjerg skole, lokale Store Klaus 

Indgang fra hovedindgang 

Dato: 5. oktober 2021 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Mødeleder: Nicholas Hovgaard 

Til stede: Alexander, Nanna, Nicholas, Mie, Kirstine, Julie, Mette, Pia 

Afbud: Anne,  
 

Punkter på dagsorden 
Tidsramme Punkt Ansvarlig  

 

 
17.15-17.25 

Opfølgning – Nyt fra dagtilbuddet 

Spørgsmål/kommentarer til nyhedsbrev udsendt umiddelbart før mødet. 

Forberedelse: 

Læs nyhedsbrev fra Inger når det kommer på Aula 
 
Referat: 
 
Der har været en fejl i opretning af grupper på Aula, så det er ikke alle i 
bestyrelsen, som har haft mulighed for at læse det på forhånd.  
 
Der er forespørgsel på, hvad der er på programmet til Dialogmødet med 
rådmanden. Inger finder ud af det.  
  

 

 
Inger 

 
 
 
 
 
 

17.25-17.45 

Beslutning – Delegering af kompetencer til forældrerådene 

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

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 

Referat: 
- Bestyrelsen beslutter at delegere indstillingsretten ved 

ansættelse af personale til forældrerådene.  
- Bestyrelsen vil meget gerne undersøge muligheder for fx 

standardkontrakt mv. og hvordan det påvirker dagtilbuddet. 
Derfor afventer bestyrelsen en beslutning her til vi ved mere. 
Punktet bliver taget op på et senere møde.  

 

 
 
 
 
 
 

Inger 

17.45-18.00 Pause 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

18.00-18.15 

Beslutning – Fastsættelse af datoer for fællespasning 2022 

Formål: 

At datoer for fællespasning kan komme på hjemmesiden og være kendt 
for nuværende og kommende forældre i dagtilbuddet 

Baggrund: 

Det er bestyrelsen der godkender datoer for fællespasning. I dagtilbuddet 
har vi haft tradition for at samarbejde med det selvejende dagtilbud 
Børnegården Sct. Anna i fællespasningen. Pt er det ikke en mulighed da 
B&U i forbindelse med Corona lukkede muligheden – den er ikke åbnet 
igen. Det betyder at vi denne gang forventer at afholde fællespasning 
indenfor eget dagtilbud. Fællespasning arrangeres i perioder med få børn 

  og hvor medarbejdere kan få afviklet ferie. Der vil være åbent i få    
  afdelinger. 

Dagtilbuddet foreslår fællespasning som følger: 
11,12,13 april (påske) 
27.maj (kr. himmelfart) 
18-29 juli (uge 29 og 30) 
27-30 december 

 
Inger beder bestyrelsen drøfte om de vil bakke op om en pædagogisk dag i 
afdelingen, hvor vi må opfordre til at forældre giver deres barn en ½ eller 
1/1 fridag. Normalt afholder vi pædagogisk dag Grundlovsdag, som er en 
½ dag og hvor vi har fællespasning. Når Grundlovsdag er i weekenden, har 
vi ikke denne mulighed. 
 

Referat: 

- Bestyrelsen støtter op om Ingers forslag til datoer for fællespasning. 
Bestyrelsen vælger at tilføje d. 10. juni 2022 til fællespasningsplanen. 
Dagen skal bruges til pædagogisk dag. 

 
 
 
 
 
 

Inger 

 
18.10-18.30 Orientering – International vuggestue 

Formål: 

Bestyrelsen skal være orienteret samt have mulighed for at kvalificere 
Ingers forberedelser til opgaven. 

Baggrund: 

Ønsket om en International vuggestue er et resultat af budgetaftale for 
2021. Vi har brugt forår 2021 på at få lavet en økonomisk bedre ramme 
for opgaven, som jeg forventer godkendes ved budgetforlig 
d.24.september. 

Referat: 

- Inger fortæller, at der er blevet lavet en aftale om 
underskudsdækning, fordi den oprindelige aftale ville give 
dagtilbuddet underskud.  

- Inger er nu i gang med at se på selve planlægningen og udformningen 
af institutionen. Inger har bedt Børn og Unge om hjælpe til 
rekruttering, pressehåndtering og uddelegering af kommunikation, så 
den bliver ensartet.  

Bestyrelsen diskuterer, hvordan de nye internationale forældre skal 
håndteres. Skal de have et forældreråd? Skal de have en plads i 
bestyrelsen? Generelt er bestyrelsen i tvivl om, hvad rollen skal være i det 
her. Bestyrelsen vil gerne diskutere det videre, når Inger ved mere 

 



 

 
 
18.40-19.00 

Orientering – Pladsudnyttelse og prognose 2022-2024 

Inger vil forsøge at få fat i de nyeste prognoser for vores område 

Referat: 

- Inger orienterer om prognoserne set i et 5-årigt perspektiv. Midtbyen 
er notorisk svær at forudsige. Frederiksbjerg/Langenæs ser ud til at få 
et lille fald i antallet af vuggestuebørn og et stort fald i antallet af 
børnehavebørn frem mod 2026 

- Inger fortæller, at de allerede nu kan se problemet i institutionerne 
derude. Hun arbejder sammen med lederen i Læssøesgade og Børn og 
Unge for at se, hvad der skal ske for at imødekomme udfordringen.  

 

 
 
Inger 

 
 
 
18.50-19.10 

Input årsplan 
 

Referat: 

- Lokaleudnyttelse 

- Børnetal 

- ”Krav” om Facebookprofil? 

Fastholdelse af forældre 

 
 
Inger 

 Evt. 
Billeder og Aula (tags) – Inger vil undersøge om der må tagges for en 

gruppe eller om det fortsat er pr. barn. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


