
Referat fra Dagtilbudsbestyrelsesmøde den 30. august 2018 

 

Tilstede: Søren- mødeleder, Janni, Thomas, Atle, Inge, Lars (suppleant Pilehytten), Inge, 

Louise. Diana, Saranda og Karen- referent. 

Afbud: Sally, Dorthe, Anette, Bettina, Sofie 

 

  
1. Budget og regnskab 2018 ved Diana steffensen- spørgsmål 

og drøftelse  

• Der var budgetteret med penge til indkøb af busser i de 
fælles poster. Dette udskydes på baggrund af udfordringer 
med budgettet i enkelte afdelinger 

• Der mangler generelt børnehavebørn i alle afdelinger – 
derfor er de fleste vuggestuer fyldt godt op – enkelte også 
over vippen 

• Den største økonomiske udfordring ligger i øjeblikket ved 
dagplejen, dels pga. mange 5. femtepladser og 
langtidssygemeldinger. Dagtilbuddet ønsker at udfordre det 
eksisterende grundlag for at drive dagpleje i 
økonomiafdelingen, og at få en politisk bevågenhed herpå 

• Et akkumuleret overskud Bbruges enten på busser, 
etablering af køkkener i. f. m. evt. egenproduktion 
 

Under dette punkt gennemgår Diana hovedpointerne i 
sparekataloget 
 

• Pt er alt sat i spil igen – først på ugen var udspillet at finde 
en stor besparelse på skoleområdet, ved at omlægge og 
sammenlægge skoledistrikter 

• Børn og unge skal spare i 2019 : 109millioner kroner 
 

Besparelserne svarer til 6 % på dagtilbuddets samlede budgetramme og 
svarer til ca. 3 millioner eller til at der nednormeres med en pædagog i 
hver afdeling. Bestyrelsen laver et høringssvar. 
 

• Det foreslås at vi laver et udvalg der mødes den 11/9 – så tæt på 
skæringsdatoen som muligt.  
Dette vedtages. Udvalget består af Søren, Atle, Diana og Saranda 
som mødes på Dianas kontor kl. 14.30 – 15.30 

 
 
 
  



2. Præsentation af den kommende Lokale Udviklingsplan- faglig og 
pædagogisk retning for de kommende to år. Ved DT leder Diana 
Steffensen  

 

• LUP ’en er fortløbende i proces – det præsenterede udspil vil kunne 
ændres undervejs, hvis det vurderes relevant 

• Indeholder to udviklingspunkter udvalgt på baggrund af kvalitetssamtalen 
i maj 2018: Forældresamskabelse og Faglige fællesskaber 

• Ledelsen har arbejdet med dagtilbuddets lokale vision, og har arbejdet 
det ind i den styrkede læreplan, hvor der er et stort fokus på betydningen 
af leg og læringsrum. Dette afspejles i visionen 

• Forældresamskabelse – uddannelsesforløb i alle afdelinger startende 
med personalemøde 4. sep. og efterfølgende pædagogiske dage i alle 
afdelinger 

• Faglige fællesskaber omkring den styrkede læreplan, handler om det at 
se sig selv ind i den sammenhæng man er en del af. Vi ønsker at sætte 
fokus på den faglighed der findes i de enkelte teams, blandt andet via 
kollegial feedback. Der er desuden planer om at der skal uddannes 
sprogvejledere i alle afdelinger, og generelt er der stort fokus på 
kompetenceløft og videreuddannelse. 

 
3. Evaluering af Årets gang i bestyrelsen- herunder temaer og 

udvalgsarbejder og gode råd til det fremadrettede 
bestyrelsesarbejde.  
 
Punktet drøftes i to grupper: 

• Vigtigt at de pædagogiske ledere overholder aftalen om 
mødekadancen, således at der er afholdt forældrerådsmøder 
forud for bestyrelsesmøderne, så bestyrelsesrepræsentanten er 
klædt på. 

• Udvalgsarbejderne har givet mulighed for kvalificering af 
emnerne – et rigtigt godt forum til at få ”noget fra hånden” på en 
effektiv måde – eksempel: sundhedspolitikken 

• Godt feed – back på samtalesalonen – den kommende 
bestyrelse skal huske at tage emnet op, for at se om det skal 
fortsætte i det nye bestyrelses år. Fint med synlige 
arrangementer fra bestyrelsens side. 

• Godt med nyhedsbrevene, som giver mere tid til debatter på 
møderne. Som forælder føler man sig klædt på og får bedre 
mulighed for at forberede sig  

• Positivt at deltage i møder med rådmanden – dialog og 
information. Det er dejligt at bestyrelsen har prioriteret at deltage 
i dette forum 

• Godt råd til den kommende bestyrelse: deltag i eventuelle tiltag 
ifm. Sparekataloget, så vi sikrer bestyrelsens / forældrenes 
stemme 



• Endnu et godt råd: arbejd med at tydeliggøre 
kommunikationslinjen hele vejen op, fra forældreråd til bestyrelse 
– og den anden vej 
 

 
  

4. Kommende forældremøde og valg til råd og bestyrelser. 
Præsentation og idegenerering fra hver afdeling.  

• I en institution kommer Grete Sandholm og holder oplæg om 
idrætscertificering, og der vil også være oplæg om 
sundhedspolitikken. Oplæggene holdes af to omgange, for at 
sikrenærhed 

• Sundhedspolitik og opdeling i aldersopdelte klubber – fokus på 
læringsmiljø og forældresamskabelse 

• Et forslag om at opdele mødet på en måde der sikrer at 
forældre der både har børn i vug og bhv kan deltage i det hele. 
Først vuggemøde 1 time, så fælles og derefter 
børnehavemøde 1 time. Det kræver at man er skarp på tiden 

• Personale der fortæller om hvad de arbejder med 

• Forældre der lige har startet børn i skole, fortæller til andre 
kommende skolebørns forældre om skolen, og om hvad det er 
vigtigt at have fokus på 

• Der er flere forældre der fortsætter i bestyrelsen 

• 1. møde i bestyrelsen bliver 1. oktober 2018, først 
konstituerende og derefter ordinært møde 
 

5. Eventuelt: Diana informerer om ledersituationen i Troldehøjen: 
Søren Nielsen er sygemeldt, Mette Steen (pæd. leder i Spiloppen) er 
konstitueret leder i tæt samarbejde med Diana og varetager samtidig 
opgaven i Spiloppen. 

 
 

 
 
 

Kommenterede [DS1]:  


