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Referat af ad hoc dagtilbudsbestyrelsesmøde d. 6 februar 
2018 
Møde leder Diana, referent Atle. 
Afbud Karen og Sofie 

Tema: Budget og regnskab 
 

1. Udvalgsarbejde og forslag til videre proces fremlægges ved 
udvalgsmedlemmerne og besluttes i bestyrelsen. 
 

• Kost: 
Tilbageløb fra kostudvalgsmødet med supplement fra bestyrelsen:  

• Kostpolitikken skal opdateres. 
• Der er forskel i afdelingerne på, hvordan kostpolitikken 

forvaltes 
• Spørge forældrerådene om hvordan kosten er i de 

forskellige afdelinger og holdninger til en kostpolitik. 
• Undersøge, hvordan de gør i Tranbjerg. 
• Vidensdelingen til forældrene er vigtig og skabe motivation 

til forældrene 
• Fokus på at måltidet er pædagogisk og pædagogens rolle i 

måltidet. 
• Diskussion omkring kostpolitikken fra dagtilbuddet skal 

være regler, retningslinjer, opfordringer, hvor fleksibelt 
skal det være? Og hvor meget skal der være plads til 
individuelle ”regler” i afdelingerne? 

• Forslag om at bevægelse skal tænkes sammen med kost 
politikken. 

Kostudvalget arbejder videre ud fra bestyrelsens perspektiver og 
kostpolitikken tages også op i forældrerådene. 
 
 

• Forældresamarbejde: 
Tilbageløb fra udvalgsmødet med centrale pointer og 
kommentarer  

• Tættere samarbejde mellem medarbejderne og forældrene, 
igennem gensidig vidensdeling. 

• Opmærksomhed på kommunikation i samarbejdet. 
• Begge parter har ansvar for samarbejdet. 
• Skabe en ny kultur om samskabelse i dagligdagen.  

o Konkrete ideer: forældresalon, materialer om god 
kommunikation, samarbejde med skolen og 
lokalområdet 
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• Undersøge mulighederne for at ”skubbe” folk i den ”rigtige” 
retning, eventuelt ved visuelle virkemidler som plakater, t-
shirts eller andet. 

 
 

• Ny styrket læreplan 
Tilbageløb fra udvalgsmøde og centrale pointer: 

• Der er et øget fokus på forældresamarbejde i læreplanerne. 
• Bestyrelsens fokus ligger på forældredelen og på hvordan vi 

kommunikerer læreplanerne ud til forældrene. 
• Principper for personalets efteruddannelse omkring 

forældresamarbejde. 
• Opmærksom på hvordan vi inddrager forældrene mht. til 

læreplanerne. 
• Forslag om at slå dette udvalg sammen med 

forældresamskabelsesudvalget og arbejde videre med at 
lave en kickoff aften for forældrerådene. Forslag vedtaget. 

 
Nyt tiltag:14/3 Frontløberprojektet: Workshop for bestyrelsen i 
forhold til kommunikationen og profilering vedrørende 
forældresamskabelse, det foregår den 14.3, Diana har sendt 
kalenderinvitation ud. Dorthe, Hanne og Atle deltager fra 
bestyrelsen. 
 
 

2. Vedtagelse af budgetprincipper for 2018 – udkast vedlagt. 
Diana gennemgik budgetprincipperne for bestyrelsen. Budgetprincipper 
godkendt ved bestyrelsen. 
 
-Nyt at vi har fået administrativ leder, Bettina Bergwall 
-Nyt at vi indgår i samarbejde med skolen på det bygningstekniske 
område. 
-Herunder er der f.eks. indhentet tilbud på hegn til institutionerne. 
 
 

3. Velkommen til administrativ leder Bettina Berwald 
Bettina overtager budgetansvar sammen med Dagtilbudsleder. 
Serviceniveauet dagtilbud og administration imellem forbliver det samme 
som nu, som f.eks. stadig at komme fysisk ud i afdelingerne. 
 

• Information om regnskab 2017 
Bettina fremlagde regnskabet fra 2017 for bestyrelsen. 
-Akkumuleret resultat: Der tages forbehold for at 
dagpengerefusionerne først kommer næste år. 
-Alle afdelingernes forbrug i 2017 ligger så tæt på 0 at det reelt 
ikke har nogen negativ betydning for dagtilbuddets økonomi. 
 

• Præsentation af budget 2018 
Centrale pointer og prioriteringer i budgettet: 
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-Kost budget er lagt ud i de enkelte afdelinger i stedet for fælles 
budget 
-PA-elever bliver betalt central derved udgået af DT budget 
-ekstra udgift til AZ-Iden ter, telefoni og IT-support 
-Alle vejledere får samme beløb til timer (2 timer pr. uge) 
-Der er sat mindre af til fælles administrative møder, pga. mindre 
forbrug i 2017 
-Efteruddannelse 
-Indkøb af bus 
-enkelte afdelinger har fået tilskud til indretning 
-Der er sat ekstra penge af til nyt hegn i nogle afdelinger 
-Der er sat flere penge af til etablering af nye afdelinger 
 

• Data vedr. normeringer i afdelinger, åbne/lukke vagter og 
fremmøderegistrering 
-Alle afdelinger har den samme grundnormering  
-Fremmødet er højt i forhold til en institution i byen (specielt i 
tidsrummet 7.30 til 8.00) 
-Der er er mellem 80-83 % fremmøde i tidsrummet 9-15  
-Eventuelle fejlkilder: Forældre glemmer at tjekke ind/ud på 
skærmen, pædagog tjekker børnene senere ind end de reelt set er 
kommet eller tjekker senere ud end de reelt set er gået. Det er et 
problem i forhold til en eventuel brand eller andre 
beredskabsepisoder, at børnene ikke bliver registreret korrekt. 
Dette skal der gøres opmærksom på i afdelingerne.     

 
4. Nye datoer: 

Læreplans-forældresamskabelse udvalg mødes d. 20/2 d. 17-18  
Kostudvalg mødes d. 20/2 kl. 18-19  
Næste bestyrelsesmøde 14 marts 


