
 

Referat bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 
 

Sted: Frederiksbjerg skole, lokale Store Klaus 

 Indgang fra hovedindgang 

Tilstede: Pia Medarbejder, Rikke Ole Rømer, Anne Jægergårdsgade, Nicholas Marselis Boulevard, Alexander 

Kroghsgade vuggestue, Inger dtl, Mads Adm. Leder, Julie Guldbryllupsasylet, Nanna Ole Rømers Gade og 

Mathilde, Børnehuset Jægergårdsgade. 

Afbud:  Urd, Sofie, Mette 

Dato: 27. oktober 2021 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Mødeleder: Inger / Nicholas Hovgaard 

Referent:  Nicholas og Mathilde 

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: 

Inger byder velkommen, der tages tilstedeværelse. Diskussion nyheds 
brevet; omkring fremmøde til foredrag d. 12 okt; omkring ledelse opgave 
i Børnehuset Ole Rømer; Orientering omkring nyt system omkring ferie 
pasning.    

Inger 

17.25-18.15 

Budget 2022  

Formål: 
Bestyrelsen orienteres om Budget aftale i Aarhus, kort om 
tildelingsmodel til dagtilbud samt en gennemgang af dagtilbuddets 
økonomi, med det formål at deltage i prioritering af budget 2022. 
Gennemgang af dagtilbuddets budgetoplæg til 2022, samt baggrund for 
prioriteringer. 
Baggrund: 
Bestyrelsen har til opgave at følge dagtilbuddets drift og kan deltage i 
prioritering af budget for kommende år. Dette punkt er forberedende til 
godkendelse af budget primo 2022. 

Forberedelse:  
Ingen 
 
Referat:  

Adm. leder 
Mads 
Hansen og 
Inger  



 

Mads, fortæller lidt omkring budget 22. Inger laver en kort intro. Mads 
tager over og giver en ’ind flyvning’ til budget 22. Der fremlægges de 
økonomiske forventninger til dagtilbuddet. Mads fremlægger 
forudsætningerne for budget:  
Særligt fokus dagtilbud fra budgetforlig Aarhus:  
Omkring minimums normering er finansieret fra 2022 til 2025 (ekstra 4.8 
mil). Opkvalificering af uuddannet pædagogisk personale for at dække 
personale mangel 6 mill. i 2023 og 12mil i 2024-2030. International 
vuggestue 1.45 mill. i 2022 og 2023 som underskudsgaranti  
 
Dagtilbudsanalysen der danner udgangspunkt for 
budgettildelingsmodel: 
Der sker en ompostering i mindre grad i forhold til ’pr barn’ beløbet end 
tidligere. Således at der ny flyttes ca. 20.5 mil i forhold til sidste udkast 
hvor der skulle flyttes 116 mil. Denne omfordeling er således at den 
sociale normering tilgås 4.8 mil. Dagplejen tilføres med 8.1. mil. 
Ledelsesbudget tilføres 7.6 mil. på både kommunal og selvejende. 
 
Alt dette vil give en ny min. Normering således at vuggestue er 3:1 og 
børnehave er 6:1. Dette er dog en gennemsnitlig værdier der er lavet på 
kommune niveau og ikke nødvendigvis vil være den virkelighed der ses 
hos den lokale afdeling, eller i dagtilbuddet. 
 
Der er ikke konsensus omkring hvorledes normeringen beregnes. Altså 
kan personale der ikke nødvendigvis kun varetager børnepasnings 
funktioner kan tælle med i den overordnet beregning af normering. 
 
Netto kan det for vores dagtilbud betyde at med den første udgave af 
tildelingsmodel stod vi til at miste ca. 1 mil. Hvorimod at med den nye  
står vi til et tentativ stigning på 175.920 kr. 
 
Inger fortæller at der ikke komme en øgning af det pædagogiske 
personale i vores dagtilbud. Økonomien er baseret på antallet af børn, og 
den nye tildelingsmodel giver pt. En økonomi der alt andet lige er på 
niveau med nuværende.  
 
Inger fortæller og Mads er enig i at vi skal være tilfredse. Rikke spørger 
om der skal være garanti for at der mindst skal være 2 uddannede 
pædagoger pr. børnegruppe. Det er ikke et krav, men vi tilstræber det 
hvor vi kan, fortæller Inger. I dagtilbuddet har vi forskellige 
medarbejdersammensætninger, og vi har dygtige Pædagogiske 
assistenter. I forventning om kommende udfordringer ift.  rekruttering, 
drøfter vi hvordan vi med rettidig omhu kan forberede os ændringer i  
medarbejdersammensætning. 
 
Mads forventer at dagtilbuddet går ind i 2022 med et underskud på 
omkring 267.658. ( Inger har netop set den seneste opdatering, hvilket 
betyder større underskud pt) Primært fordi at Corona har været dyrt i 
vikarer fordi dagtilbuddet har prioriteret at dække omkostningerne, 



 

uagtet om der var tilskud til det fra kommunen. Denne beslutning blev 
taget med den tidligere forældrebestyrelses accept. Den økonomiske 
udfordring er for pasningstilbuddet er vores lave børnetal.  
 
Inger fortæller omkring opkvalificering af læringsmiljøet 2021. Grundet 
Corona har børnene været meget ude således at der har været mere slid 
på legepladserne (pædagogiske læringsmiljøer ude) Dette har medført 
udgifter til renovering af disse som er fordelt således: 
 
Kroghsgade 350.000, ny legeplads 
Ajstrup: 280.000 Halvtag/overdække 
Jægergårdsgade: 42.500 Kunstgræs 
 
Ønsker for 2022 
Inger fortæller om hendes overvejelser: Vil gerne bevare fokus på de 
’fysiske forhold’ og ’lærings miljøer’. Reducere en lille smule på indsatsen 
omkring den ’pædagogiske indsats’ således at midlerne bruges på ’forårs 
kurset’ i mindre skala og dermed øget mulighed for mere individuel 
udvikling for personalet. Måske, hvis pengene passer.  
 
Inger vil gerne opbygge den økonomiske kapital der er brugt i forbindelse 
med Corona således at pasningstilbuddet er mere økonomiske robust 
såfremt der er opbakning for det i bestyrelsen. 
 
Mads fortæller omkring den økonomiske styring. Kort fortalt er man nødt 
til at pulje nogle fælles penge således at man har råd til fælles ting. Inden 
midlerne fordels ud til afdelingerne.  
 
Mads fortæller hvor sårbar økonomien er overfor børnetallet fordi hvert 
barn giver 90.000 – 100.000 om året. Hvorfor at en mangel på 3-4 børn 
har stor økonomisk betydningen. 
 
Julie spørger hvor meget der skal til for at bygge en buffer op over de 
næste par år. Planen er at der skal afsættes 0.5 mil om året hvilket 
betyder ca. 1.4 pædagogmedhjælper års værk. 
 
Bestyrelsen har ikke yderlige bemærkninger. 
 
 

18.15-18.30 Pause  

18.30-18.50 

Orientering – prioritering bestyrelsens årsplan 

Formål: 

Bestyrelsen skal være orienteret samt have mulighed for at kvalificere 
Formandskabets prioritering.  

Nicholas og 
Mie 



 

Baggrund: 

Formandskabet har sammen med Inger forsøgt at finde plads til punkter 
der opleves vedkommende og tæt på hverdagen. 

Forberedelse: 

Ingen 
 
Referat: 
 
Nicholas orienterer om årsplan. 
 
Der bliver tilføjet emner som APV, forældretilfredshedsundersøgelse, 
datapakker mm. Inger reviderer.  
 

18.50-19.10 

Evt intro til punkt om anvendelse af dagtilbuddets lokaler 
udenfor åbningstid 

Vi afklarer om der er et opmærksomhedspunkt I skal drøfte i 
forældrerådet. 
 
Referat: 
 
Der orienteres om muligheder og udfordringer. 

Inger, 
Nicholas og 
Mie 

 

 

 


