
 

 
 

Dagsorden og referat til Bestyrelsesmøde Kolt Hasselager Dagtilbud den 17.11.2020.      

Tidspunkt: kl. 19.00-20.30 
Mødeleder:  Mette Steen 
Referent: Dorthe 
 
25. februar - Dorthe  
17. maj -Dennis  
Juni - Morten 

Deltagende:  
Ansatte: 
Mette, Dtl - Charlotte, Pl-Troldehøjen - Karen, Pl-Universet - Helle, Medarbejder-Kolbøtten -  
Forældrerepræsentanter: Dennis fra Kolbøtten, Signe fra dagplejen, Maja fra Troldehøjen, Dorthe fra universet, 
Anne Sofie fra Olympia, Camilla fra Pilehytten, Morten fra labyrinten, Anja fra Spiloppen.  Marie fra Bavnebak-
ken 
 
Afbud: Pernille, Medarbejder-Pilehytten (barsel). 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, er der 
særlige ansvarlige, gæster og er 
det til orientering (O), drøftelse (D) 
eller beslutning (B) 

Tid 
Estimeret tid 
til punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion på beslutning, angivelse 
af evt. ansvarlig og evt. deadline. 

Formidling 
Ansvarlig 

1. Nyt fra DTB 19.00-19.30 Hvad rører sig i dagtilbuddet 

• Legepladser – renovering: Fem afdelinger får renoveret legepladser i 
2021. Overskud fra sidste år går til opgraderingen.   

• Køkken/eftermiddagsmad: Der ligger et stort efterslæb, men tiltag har 
haft en effekt. Men til trods for en skærpet indsats, har vi stadig et stort 
underskud på eftermiddagsmaden. Mellem 10.000-20.000 kr. i minus. 
Mødepunkt til næste forældrerådsmøde – får I det, I synes, I betaler for i 
forhold til eftermiddagsmaden?  

• Ledelsesteamet:  Der er nu ansat en leder i Spiloppen – Sara. Lilan er 
gået på pension, Mark er konstitueret leder. Ansættelsesprocessen går i 
gang i marts. Der er sat penge af i budgettet til teamudvikling af ledelses-
teamet.  

Mette 



 

 
 

2. Forventet Budget 2021 19.30-20.00 Administrativ Leder, Gitte Hauge kommer og præsentere det forventede Budget 
2021 
 
Gennemgang af budget. Økonomien har det rigtig godt. Corona har gjort, at vi 
har fået tilført ekstra ressourcer. Et overskud fra 2020 på 2.186.862 kr.  
 
Etablering af tre køkkener har været dyrt og tidskrævende. Nu har vi et køkken i 
Spiloppen med en køkkenleder og tre assistenter.  
 
Budget 2021: Gennemgang af det forventede budget.  
 
 

Gitte Hauge 

 Nyt fra DTB fortsat  • Social kapital: Ledelsen kigger på deres, når de i mødes igen fysisk.  

• Børneindtag i dagtilbuddet: Dagtilbuddet er fyldt godt op. Nyt: Aarhus 

Kommune har besluttet, man først skal starte i børnehave, når man er 

fyldt 3 år.   

• Stærkere læringsfællesskaber:  Kompetenceløft  

Kontakt til bestyrelsen på vores nye hjemmesider? Bestyrelsesformandens mail 
bliver oplyst, så man kan kontakte formanden for spørgsmål.  

Mette 

4. Evt. 20.15-20.30 Første punkt:  Skriv ud til forældrene – er de for lange? Både fra leder og dagstil-
budsleder, men også højere fra. Teamledelsen drøfter, hvem der skal komme 
med budskaberne. Og de har været lange og mange grundet corona.  
Børn og unge skriv har meget høje lixtal. To sprogede-forældre får hjælp. De 
lange skriv skal ikke komme samme dag.  
 
Hærværk: Det er ikke kun de unge mennesker. Appeller til målgruppen og være 
lidt mere imødekommende. Skilte evt. fra børnene, der kunne byde dem vel-
kommen. Opfordring til at forældre går forbi legepladser i weekenden.  

 



 

 
 

Aula – findes der gode råd for kommunikation? Hvad er det, der skal kommuni-
keres? Et punkt til et senere bestyrelsesmøde.  
 
Corona-restriktioner: Forældresamarbejde under corona? 
Husk forældresamarbejdet! Vi forældre vil faktisk gerne hjælpe fx til fastelavn 
med vask af udstyr - hvis det er muligt under restriktionerne.  
   
OBS: Punkter til evt. kan sendes til Dorthe og Mette i god tid, så det også kan 
komme med på forældrerådsmøderne.  
 
 

 


