
 

 
 

Dagsorden og referat til Bestyrelsesmøde Kolt Hasselager Dagtilbud den 21.11.2022. Kl. 19.15-21.15 

Tidspunkt: kl. 19.15-21.15 
Mødeleder:  Mette Steen 
Referent:  

• 8. 9: Dennis 

• 21.11: Cecilie 

• 17.1: Frederik 

• 21.3: Betinna  

• 7.6: Trine 

Deltagende:  
Ansatte: 
Mette, Dtl - Pernille, Pl Olympia - Karen, Pl Universet - Diba, Medarbejder Labyrinten - Dorthe, Medarbejder Bav-
nebakken – Jannie, Medarbejder Universet.  
 
Forældrerepræsentanter: Dennis fra Kolbøtten, Mia fra Pilehytten, Trine fra Troldehøjen, Frederik fra Olympia, 
Cecilie fra Spiloppen, Christina (suppleant for Stig) fra Bavnebakken, Stig (formand) fra universet, Betinna fra 
labyrinten - (ingen valgt fra Dagplejen). 
 
Afbud:  

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. Info fra Dagtilbuddet (O) 19.15-19.45 Info fra Dagtilbuddet 

• Økonomi 
Ser fornuftigt ud. Et stort overskud fra sidste år som er brugt til maling, 
legepladser, kunstgræs mm. Resterende penge forsøges brugt på forskel-
lige måder. Ny normering i 3 institutioner kræver nye fysiske rammer.  
Desuden overføres penge til næste år, som skal bruges til affaldssorte-
ring. 

• Affald 
Fra næste år skal afdelingerne igang med egentlig affaldssortering. Det 
koster midler i form af f.eks. nye skure.  

• Kompetenceløft i sygefravær 
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Der har tidligere været en stor udfordring med højt sygefravær. Alle le-
dere i Dagtilbuddet har gennemført et kompetenceløft købt af et eks-
ternt firma. Dette har nedbragt det samlede sygefravær for alle instituti-
oner med 50%. Forløbet har været en meget positiv oplevelse for de pæ-
dagogiske ledere. Forløbet rundes for alle medarbejdere af i februar.  

• Køkken 
Lige nu er der ansat 3 medarbejdere i vores køkken. Der er planer om at 
lave ”grov-køkken” i Pilehytten. Dette for at kunne lave endnu mere 
hjemmelavet mad.   

2.  Tilsyn (O) 19.45-20.15 Tilsyn 

• Information om kommende pædagogisk tilsyn i Aarhus kommune 
 
Det er lovbestemt, at der skal være pædagogisk tilsyn i Dagtilbuddet i 
2023.  
Bestyrelsen vises en kort film om, hvad sådan et tilsyn indebærer.    
Tilsynet består af en række trin, som starter med observation af hverda-
gen i institutionen af en konsulent eller en anden leder fra Dagtilbuddet. 
Der udarbejdes en tilsynsrapport for de enkelte institutioner, som foræl-
drerådene har mulighed for at kommentere på. Senere fremlægges de 
mere overordnede fokuspunkter for bestyrelsen i hele Dagtilbuddet, som 
har mulighed for at komme med kommentarer til dette.  
 
Den næste periode ser man derfor på læringsmiljøerne i de forskellige in-
tuitioner. Det kommer til at fylde en del for både medarbejdere og le-
derne den kommende periode – især uddannelsen i det.  
Det sættes på dagsordenen igen, når forløbet er i gang.  
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3. Rekruttering 
(O+D+B) 

20.15-21.00 Rekruttering 

• Hvordan arbejder vi med at sætte pædagogisk retning i en tid hvor der 
er mangel på pædagoger? 

• Bestyrelsens perspektiver på hvordan forældre kan understøtte børn 
og medarbejdere i afdelingerne 

 
I Universitet har der været en rigtig god proces, hvor man er kommet 
med ideer til, hvordan forældregruppen kan understøtte den situation, 
der er virkeligheden lige nu med mangel på pædagoger.  
 
Bestyrelsen laver en øvelsen, hvor de 2 og 2 drøfter mulige initiativer:  

 
Følgende blev foreslået:  
- garderoben – at den er ”opdateret” og indrettet rigtig, og børnene ved, 
hvad der ligger i den 
- få opdateret AULA vedr. ferie, tider, sygdom osv.  
- hjælp til arrangementer – bl.a. invitationer, oprydning, kaffe osv.  
- praktiske gøremål på udeområder og inde – bl.a. arbejdsdage 
- billeder af personalet  
- tydelighed fra intuitionen vedr. hvad der er okay at hjælpe med 
- aktiviteter arrangeret af forældrene f.eks. med udgangspunkt i arbejds-
funktioner  
- bruge forældrerådet som bindeled til at få forældrene til at løse forskel-
lige opgaver 
- aflever børnene på forskellige tidspunkter (uden for ”myldretid”) 
- hjælpe sit barn med at rydde op, inden man går  
- når tingene virkelig brænder på, kan institutionen melde ud, om man 
kan hente børnene tidligt 
- anerkende medarbejdernes arbejde 
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- sige ”ja tak” til de samtaler, der udbydes   
 
Der snakkes om, hvordan denne information kan komme ud og leve 
blandt alle forældre. I Universitet har man lavet et opslag på AULA til for-
ældrene.  

6. Evt.    

  

 

 


