
Referat fra Dagtilbudsbestyrelsesmøde 7. 
marts 2016 kl. 19-21 Pilegårdsvej 95, DTL 
kontor. 

Afbud: Pernille- Spiloppen, Rikke - Dagplejen, Rikke - Labyrinten, Tanya – Troldehøjen. 

 
 

1. Runde fra afdelingerne  

 Pilehytten:  Har ansat en ny pædagog, har afholdt forældrerådsmøde med fokus på 
FOBTUS, diverse arrangementer og inddragelse af forældrerådet. 

 Kolbøtten: gennemgang af kvalitetsrapporten og FOBTUS- byggeriet fylder meget 
og der kan med fordel søges fonde til udeliv 

 Dagplejen: Arbejdet med læreplansteamer er afsluttet. PL sygemeldt på ubestemt 
tid  

 Labyrinten: diverse arrangementer: overnatning og skovtur. APV og FOBTUS og 
kommende udbygning i Labyrinten. PA elev  

 Troldehøjen: overnatning for alle børnehavebørn, Udbygning med et positivt syn. 
APV og FOB TUS  

 Bavnebakken: personalerokering og ekstra pædagog på grund af mange børn. FOB-
TUS og Intra og manglende brug af det - forældrerådet kommunikerer omkring det 
med forældrekredsen. Fondssøgning til legepladsområde.  

 Olympia: opnormering på vuggestuesiden med 5 børn. April Sangstimulerende for-
løb. Børn og kærester og debat desangående. Pizzaaften. Legeaftale om søndagen. 
Fobtus og APV. Intra og manglende brug af det. Pædagogisk dag er godkendt ved 
bestyrelsen også.  

 Spiloppen: pædagogisk dag godkendt i bestyrelsen, arbejdslørdag, sommerhygge-
dag. Fobtus på kommende møde også, ny struktur da Mette midlertidigt i en syge-
melding varetager den pædagogiske ledelse af dagplejen sammen med en pædagog 
Marlene, der er ansat 30 timer til tilsyn og drift.   

 
2. Budget 2015 og 2016 gennemgang ved Diana    

 Gennemgang af regnskabsafslutning 2015 

 Budget 2016 – hvilke overskrifter ser vi i dette år? Nytænkning, sygefravær, ledelse 
i et nyt perspektiv.    

 Budgetforlig 2017 - konsekvenser fremadrettet, primært på 0-6 års området  
 

3. Nyt fra udvalgene      

 Gennemgang af bilag fra udvalgsmøder med beslutning om at etablere indsatser 
som foreslået fra udvalgene. 

 



4. Mette Steen præsenterede overleveringsmateriale og overgangsarbejde vedr. de kom-
mende skolebørn. Bilag vedhæftet.  

 
5. Flot og entusiastisk præsentation af Dagtilbuddets Inklusionsarbejde ved Atle med fokus på  

 Indsatser i fællesskabet og omkring det enkelte barn 

 Efteruddannelsens indflydelse på det pædagogiske arbejde 

 Forældresamarbejde – Marlborough metoden 
 

6. Kort opsummering af resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen - flot resultat og fag-
ligt arbejde, der ligger til grund for dette. Kvalitetssamtalens udviklingspunkter danner 
præcedens for den kommende lokale udviklingsplan indsatsområder, som er: 

o sygefravær  
o tidlig indsats 
o forældresamarbejde 

 
 

Referent Diana 


