
 

Referat bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 
 

Sted: Vuggestuen Marselis Boulevard, Marselis Boulevard 48  

Dato: 7.april 2022 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Mødeleder: Nicholas Hovgaard 

Referent : Nicholas /Inger 

Punkter på dagsorden 
Tidsramme Punkt Referat 

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 

Ingen spørgsmål 

17.25-18.00 
 

Opsamling punkt om udlejning fra sidste møde 
– der træffes beslutning på mødet 

Formål: 
Formanden og jeg ønsker bestyrelsen tager stilling til om 
punktet om bagvagt i forbindelse med udlejning, vil få den 
konsekvens at bestyrelsen på nuværende tidspunkt vælger at 
lukke mulighed for udlejning eller om bestyrelsen ønsker at vi 
fortsætter. Bestyrelsen trætter beslutning på mødet. 
Baggrund: 
Den nye arbejdstidsaftale fordrer at medarbejdere der er 
bagvagt ved udlejning (eller andet) skal aflønnes med et 
tillæg for de timer de har bagvagt, og have timer i det omfang 
der er behov for tilkald. Timer der tildeles ved tilkald skal 
afspadseres, hvilket betyder at timer går fra arbejdet med 
børn. Ansættes der i stedet en timelønnet vikar til at agere 
bagvagt skal timer udbetales og går dermed fra 
vikarbudgettet. Der er tilmed den ulempe at en timelønnet 
vikar ikke kender hus og alarm. 
B&U anbefaler bestyrelsen at henvise forældre til muligheden 
for at leje lokaler gennem Sport og fritid. 
 

 
 

Bestyrelsen har ved flere møder 
drøftet de muligheder der er i at 
forældre kan leje deres barns 
vuggestue eller børnehave til en 
fødselsdag eller lignende. I 
udgangspunktet en mulighed de 
synes er positiv. Med den 
mulighed der er i at tænke 
forældreråd eller gruppe ind i en 
del af de praktiske opgaver 
omkring udlejning. Bestyrelsen 
har også drøftet de udfordringer 
der er i en evt. aftale om 
udlejning jf. tekst i dagsorden, og 
samlet set beslutter bestyrelsen 
at de ikke vil gå videre med 
opgaven. De 
uhensigtsmæssigheder der er 
forbundet med en evt aftale 
overstiger den gode intention. 
Særligt er fokus på at det ikke må 
påvirke dagtilbuddets drift og at 
de ikke ønsker at pålægge 
medarbejdere ekstraopgaver som 
eks bagvagt. Det vægter også at 
det kan blive en stor opgave at 
bede forældre om at varetage. 
Bestyrelsen bakker op om 
mulighed for at booke lokaler 
gennem Sport og Fritid. 



 

18.10-18.40 

Datapakke Dagtilbud, sundhed og 
småbørnsprognose 

Formål: 
Bestyrelsen fører tilsyn med dagtilbuddet, og det er 
hensigten at data kan være en del af den drøftelse der kan 
være i bestyrelsen. 

Baggrund: 
Bestyrelsen kan som et led i kvalitetstilsynet følge de 
datapakker der fra B&U laves som en del af 
kvalitetsopfølgning i ledelseslinjen. Jeg har valgt at 
medbringe data der ligger i årshjulet for kvalitetsopfølgning. 

Jeg har valgt Sundhed og Småbørnsprognose 

Forberedelse: 
ingen 

Forberedelse:  
ingen 

Inger gennemgår datapakken og 
bestyrelsen er særligt optagede 
af småbørnsprognosen, der igen 
bekræfter negativ udvikling 
særligt ift. antal forventede 
børnehavebørn i midtbyen. 
Bestyrelsen informeres om de 
drøftelser Inger har med Børn og 
Unge chefen og B&U Plan. Det 
kan blive aktuelt at reducere i 
antal børnehavepladser, i første 
omgang afventer vi den lovede 
Midtbyanalyse og Inger forsøger 
at tilpasse driften bedst muligt. 
Pt har dagtilbuddet ikke et 
budget der balancerer, vi har 
afdelinger der har merudgift på 
medarbejdere da det ellers ikke 
kan drifte hverdagen. Vi er også 
ramt af stort antal flytninger da 
vores familier opsøger boliger 
udenfor Aarhus. 
Bestyrelsen følger udviklingen. 

18.40-19.00 

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske 
læreplan 

Formål: 
Bestyrelsen inddrages i dagtilbuddets arbejde med den 
pædagogiske læreplan. Vi skal evaluere arbejdet i juni – Inger 
informerer om form og indhold. 
Baggrund: 
Bestyrelsen har bidraget til den pædagogiske læreplan ved at 
forholde sig til det løbende arbejde ift tilblivelse, fulgt 
midtvejsevaluering samt bidraget aktivt ved at formulere 
princip for samskabelse samt princip for inddragelse af 
lokalsamfund.  
 

Inger informerer kort om den 
forventede ramme for evaluering 
af arbejdet med den 
pædagogiske læreplan. 

19.00-19.10 
Evt. og forberedelse af næste møde    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


