
 

Referat bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 
 

Sted: Frederiksbjerg skole, lokale Store Klaus 

 Indgang fra hovedindgang  

Dato: 25. oktober 2022 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Til stede: Julie Strørup Olesen, Rikke Lylloff, Mathilde Søholm Stampe, Mona Kræmmer Nielsen,  

Julie Kleve Remvig Gustavsen, Nicholas Hovgaard, Randi Rehmeier Sørensen, Pia Rasmussen 

og Inger Barslund 

Afbud: Mariane Fage Thomsen, Emma Biltoft, Jan-Ole Herfurth, Sine Ulvedal Rosborg, Urd Thejl 

Ploug Skiveren, Anne Sofie Høgenhof Larsen og Camilla Herlufsen 

Punkter på dagsorden 
Tidsramme Punkt Referat 

16.15-17.00 
Nye medlemmer der ikke deltog på konstituerende 
møde, er inviteret til at få oplæg om dagtilbuddet og 
opgaverne forud for det ordinære bestyrelsesmøde 

 

17.15-18.00 

Gennemgang Forretningsorden og konstituering af 
bestyrelse  

Formål: 
Bestyrelsen skal konstituere sig så den er beslutningsdygtig. 
Baggrund: 
Bestyrelsen skal forud for konstituering have gennemgået 
forretningsorden der fungerer som ramme for bestyrelsens 
arbejde. 

Forberedelse:  
læs den nuværende forretningsorden forud for mødet 

Inger gennemgår 
forretningsorden, og 
bestyrelsen konstituerer 
sig. 
 
Formand: Mona 
Kræmmer Nielsen 
Næstformand: Julie 
Cleve Remvig Gustavsen 
 

18.00-18.15 

Opfølgning – Nyt fra dagtilbuddet 

Spørgsmål/kommentarer til nyhedsbrev udsendt umiddelbart 
før mødet. 
Forberedelse: 
Læs nyhedsbrev fra Inger når det kommer på Aula 

Valg – frokostmåltidet: 
Ved tidligere valg har 
man som forældre 
oplevet formulering lidt 
svær at forstå, og er 
kommet i tvivl om hvad 
man skal svare for at 
bevare den nuværende 
ordning. Inger skal til 
møde om afstemning i 
næste uge og spørger 
om den præcise 
formulering. Afstemning 
varetages af Børn og 



 

Unge og via forældres e-
boks. 
Forud for valg 
informeres forældre om 
det aktuelle 
frokosttilbud der 
stemmes om. 

18.15-18.30 Pause  

18.30-18.50 

Høringssvar - Bestyrelsens mulighed for at indsende 
høringssvar til sparekatalog der udkommer 
d.27.oktober 

Formål: 

Bestyrelsen skal være orienteret og have mulighed for at 
forberede aftale om evt. høringssvar. Er det formandskabet 
der tager ledelse på den opgave eller en arbejdsgruppe?  

Baggrund: 

Når der er mulighed for at indsende høringssvar på politiske 
sager, er der sjældent mange uger at arbejde i. Bestyrelsen 
kan derfor med fordel have afklaret rammen for arbejdet 
inden katalogets indhold kendes. 

Forberedelse: 

Ingen 

Vi kender snart indhold i 
det sparekatalog der 
skal danne grundlag for 
at Aarhus Kommune 
kan indfri deres 
budgetmål. 
Vi ved at politisk retning 
er at besparelser i størst 
muligt omfang skal 
hentes på aktivitet der 
ikke er børnerelateret. I 
praksis kan det betyde 
administration, ledelse 
og bygninger. Uanset 
hvor der skal findes 
besparelser ved vi at det 
kan få betydning for 
dagtilbuddets samlede 
opgave. 
Når indholdet er kendt 
kan bestyrelsen tage 
stilling til om der afgives 
høringssvar. 
Bestyrelsen fastsætter 
dato for ekstraordinært 
møde d.3.november 
kl.16.30-18.00, mødet 
afholdes i Vuggestuen 
Jægergårdsgade 70 

18.50-19.10 

Beslutning om dage for fællespasning 2023 

Formål: 

At datoer for fællespasning kan 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.  
De seneste år har vi ikke haft denne mulighed, men det er har 

Bestyrelsen godkender 
datoer for fællespasning 
i 2023. 



 

vi nu. Det er et samarbejde vi ønsker at genoptage i påske, 
sommer og julefællespasning.  
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: 
3,4,5 april (påske) 
19.maj (kr. himmelfart) 
5.juni (Grundlovsdag) 
17-28 juli (uge 29 og 30) 
27, 28, 29 december 
 

Forberedelse: 

Ingen 

19.10-19.15 Oplæg til næste møde hvor tema er økonomi 

Særligt fokus vil være 
prioritering af budget 
2023 – 
Administrationsleder 
Bettina Thomassen 
deltager. 

EVT  

Rikke har en 
forespørgsel fra 
forældrerådet i 
Børnehuset Ole Rømer. 
De foreslår at 
dagtilbuddet laver en 
samlet opsamling på 
udfordringer og ønsker 
til forbedringer til Aula. 
Formandskabet finder 
tid i årsplan til at tale 
nærmere om ideen. 

 

 

 

 

 


