
 

 
 

Dagsorden og referat til Bestyrelsesmøde Kolt Hasselager Dagtilbud den 22.06.2021.      

Tidspunkt: kl. 19.15-21.00 
Mødeleder:  Mette Steen 
Referent: Dennis 
 
 
 

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

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 

Kl. 19.15 - Vi spiser et let måltid sammen 

1. Nyt fra DTB 19.45-20.15 Hvad rører sig i dagtilbuddet 
 
Forventet budget 

• Fortsætter med rengøring i 4 timer – Coronarefusion sænkes 

• Hvis der er penge tilovers bliver de brugt til ladcykler 

• Labyrinten har fået nyt gulv i vuggestuen 

• Renovering af 5 legepladser betales af overskud fra 2020 
 

Corona 
• Vi passer på personalet, så fortsætter retningslinjer frem til sommer. Samme i 

alle afdelinger 

• Generelt sluppet nådigt igennem Covid-19 – tiltag har virket 
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Ledelsesteamet og kvalitet i dagtilbuddet 

• Ledelsesteamet har haft mulighed for at mødes fysisk igen – har haft fokus på 
planer for fremtiden oven på mange nyansættelser og fysisk afstand gennem 
1,5 år.  

• Fokus på struktureret onboarding af nye ledere. Kombination af erfaring og nye 
tilgange, så fælles onboarding af alle ledere – både nye og gamle.  

• Proces omkring visioner for dagtilbuddet i Kolt/Hasselager 

• Alle pædagogiske ledere skal deltage på samtlige stuemøder i de enkelte insti-
tutioner 

• Fokus på det sociale på tværs af ledergruppen – igen med afsæt i at der er kom-
met mange nye ansigter.  

 

2. Bestyrelsesåret der gik 20.15-20.30 Bestyrelsesåret der gik 

• Det har været en mærkeligt år, hvor Corona har fyldt alt – også på besty-
relsesmøderne 

• Alle ser frem til, at vi kan mødes fysisk igen og diskutere faglige temaer, 
der ikke handler om Corona 

• Ide: Mulighed for at holde bestyrelsesmøder i de enkelte institutioner for 
at lære dem at kende. Det enkelte forældreråd definerer tema og står 
for mødet.  

• Generelt snak om at åbne de enkelte afdelinger mere op for bestyrelsen 
og forældre generelt for at blive inspireret 

• Positivt med indblik i Corona-håndteringen 

• Hvad vil du som forælder gerne have ud af digitale kommunikationsfor-
mer (fx mængde af billeder i AULA)  
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3. Dagtilbudsaftalen 20.30-20.45 Dagtilbudsaftalen 

• Aftale indgået mellem Aarhus Kommune, FOA og BUPL. Fokus på over-
blik over tidsforbrug ift at arbejde MED og OM Børn. Fx forberedelsestid, 
møder, mm. Pt foregår Bilag 1 drøftelse.  

• Formålet er få et styringssystem, der gør det nemmere at planlægge tid 
ift balance i tid MED og OM børn – og dermed nemmere lave en vagt-
plan, der tager højde for fx travle perioder eller uforudsete opgaver 

• Næste skridt er Bilag 2 drøftelse, der foregår i de enkelte afdelinger og 
ned på de enkelte medarbejdere 
 

 

Karen 

4. Den pædagogiske læreplan 
 

20.45-21.00 Den pædagogiske læreplan 

• Vi har færdiggjort Dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Deadline for 
færdiggørelse af den, har grundet Corona været udsat af flere omgange 
fra forvaltningens side. Nu er den færdig og det bliver en opgave for den 
kommende bestyrelse at dykke ned i den – evt med inddragelsen af le-
delsen og større kreds af forældre. 

• 1. juli bliver læreplanen lagt ud på dagtilbuddets hjemmeside 
 

 

Mette 

5.  Evt  • Vejledninger til AULA – Camilla har lavet gode forældrevejledninger so 
bliver sendt til Mette, der sender rundt til de pædagogiske ledere 

 

  

 


