
 

Referat bestyrelsesmøde Frederiksbjerg Dagtilbud 
 

Sted: Frederiksbjerg skole, lokale Store Klaus 

 Indgang fra hovedindgang  

Dato: 1.december 2022 

Klokkeslæt: 17.15-19.15 

Mødeleder: Mona Kræmmer 

Afbud: Jan-Ole, Julie, Julie, Rikke, Urd, Nicholas 

Til stede:  Mathilde, Mariane, Emma, Camilla, Pia, Sine, Randi, Mona og Inger 

Referent: Inger Barslund  

Punkter på dagsorden 
Tidsramme Punkt Referat 

17.15-18.05 

Budget 2023  
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 2023. 
Gennemgang af dagtilbuddets 
budgetoplæg til 2023, 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 2023. 

Forberedelse:  
Ingen 

Bettina Thomassen præsenterer 
gennemgang af dagtilbuddets økonomi. 
Forventet negativt regnskabsresultat i 2022. 
særligt bekymret er Inger for udgift til 
vikarer der har vi i år et betydeligt 
merforbrug. Vi har øje for generelt højere 
udgifter til drift og ’huller’ i pladsudnyttelse i 
vuggestuerne. Årsag til det er at 
Pladsanvisningen ikke altid kan nå at anvise 
nyt barn når en familie fraflytter. Bestyrelsen 
drøfter kort muligheden for at få forældre til 
at registrere præcise hente/bringe tider så 
planlægning af hverdagen, i tilfælde af 
fravær, bliver med udgangspunkt i reelt 
fremmøde. 
Inger siger at vi i 2023 må prioritere 
afdelinger i balance. 
Bestyrelsen godkender de prioriteringer 
ledelse og MED-udvalg har valgt. 

18.05-18.15 
 

Opfølgning – Nyt fra dagtilbuddet 

Spørgsmål/kommentarer til nyhedsbrev 
udsendt  
umiddelbart op til mødet. 

Forberedelse: 
Læs nyhedsbrev fra Inger når det kommer på 
Aula  

 

Randi og Mathilde deler referentopgaven 
fremadrettet. Inger skriver i dag. 
Inger informerer om at der er indsendt 
høringssvar fra: 
Forældrerådet i Ajstrup, forældre individuelt, 
medarbejdere, MED-udvalg og Bestyrelse. 
Ventetiden frem mod afklaring er lang. Vi 
forsøger at holde fokus på kerneopgaven og 
medarbejdernes hverdag. Vi har haft svært 
ved at drifte afdelingen og har gennem de 
seneste år måttet gennemføre flere 



 

nedjusteringer. Inger ser dermed fortsat 
med bekymring hvis udfaldet ender med at 
Aarhusdelen bevares. Vi vil dog fortsat gøre 
hvad vi kan for at løse opgaven – uanset 
politisk beslutning. 

18.15-18.30 Pause  

18.30-19.00 
 
 

Orientering – prioritering 
bestyrelsens årsplan 

Formål: 

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

Baggrund: 

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

Forberedelse: 

Ingen 

Vi gennemgår udkast til årsplan for 
bestyrelsens arbejde og laver enkelte 
justeringer. Møde flyttes i januar så det 
passer med den politiske behandling af 
besparelser. 
Mødet flyttes til d.24.januar. 
Årsplan sendes med referat. 

19.00-19.10 Evt 

Vi bliver mindet om at bestyrelsen har aftalt 
at drøfte om der skal sendes et samlet skriv 
med forslag til Aula platformen. Det sættes 
på årsplan. 

 

 

 

 

 

 


