
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Mandag d. 27.1.20 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Børnehuset Snogebæksvej, Snogebæksvej 12 

Tilstede: Forældrerep.: Kristina (Hobbitten), Amanda (Bakken), Anni (Snogebæksvej), 
Christine (Hasle Vuggestue– suppleant.), Lone (Krible Krable), Jens (Rend og 
Hop). 
Medarbejderrep.: Line (Hobbitten), Eva (Solen) og Mette (Hasle Vuggestue) 
Ledelsesrepræsentanter: Steffen, Martin og Kristine 

Fraværende: Forældrerep.: Børnehaven Charlottehøj, Vuggestuen Charlottehøj og Solen. 
Pt. ingen forældrerep. fra Rydevænget og Fjældevænget. 
 

Referent: Tina Hasselgren 
 

 

1. Rundvisning i Snogebæksvej 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Bilag til punkt 3 blev ikke eftersendt, men uddelt på mødet 

 

3. Budget 2020 
Kristine præsenterer dagtilbuddets budget for 2020 

Vi prioriteringer i forhold til principperne, så bestyrelsen er i stand til at 

godkende budgettet. 

 

Kristine uddelte bilagene til budget 2020 og gennemgik budgettet.  

 

Grundbudget i 2020 er baseret på børnetallet den 1. november 2019, så vi 

kan få budgettet tidligere end vi hidtil har fået. 

Budgettet i 2019 var baseret på børnetallet pr. 1. januar 2019. 

 

Budgettet reguleres hver måned ift. bl.a. børnetal og deltids-

/fuldtidsmoduler, da dette har stor indflydelse på budgettet. 

 

På næste bestyrelsesmøde gennemgås afdelingernes budgetter. 

 

Bestyrelsen godkendte budgettet med en bekymring om at udgifterne til 

administrative fællesskaber er steget. 

 

 

 

4. Marienlyst park festival 
Amanda og Jens præsenterer de foreløbige tanker om 

dagtilbuddets/bestyrelsen/forældrenes involvering i Marienlyst park 

festival. 
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Der er et ønske om at inddrage dagtilbuddet mere i festivalen, så børn og 

forældre bliver draget mod festivalen. Som det første er planen for 2020, 

at der bliver et projekt for de kommende skolebørn.  

 

Der vil være et oplæg/tema, som børnene skal vise i skrumpe-

/krympeplast. Dette skal udstilles på festivalen. 

 

Der er pt. ikke taget stilling til, hvordan forældrene kan inddrages, men det 

er tanken, at opbakningen til festivalen vil være større, når deres børn har 

været med til noget, der vises på festivalen – det er godt at starte i det 

små. 

 

Festivalen afholdes lørdag den 20. juni i Marienlyst Parken. 

 

Bestyrelsen har besluttet at støtte Marienlyst Park Festival med 10.000,- 

Pengene er taget fra puljen til et årligt forældrearrangement, som 

bestyrelsen afholder. 

 

5. Principper for forældresamarbejde i dagtilbud Hasle 
I sidste bestyrelses år drøftede vi forældresamarbejde på flere møder, med 

henblik på at fastsætte principper for forældresamarbejdet. På trods af 

gode diskussioner, lykkedes det ikke at fastsætte princip(per) for 

forældresamarbejdet. 

 

De allerede udarbejdede forventninger til forældresamarbejde giver mere 

mening end at udarbejde principper. Det blev forslået at principperne 

lægger sig op ad Aarhus Kommunes tre værdier. 

 

Forventningerne ligger på hjemmesiden og i dagtilbuddets velkomstpjece. 

 

Princip for forældresamarbejde:  

Som en del af Børn og Unge baserer Dagtilbud Hasles bestyrelse deres 

principper for forældresamarbejde på Aarhus Kommunes tre værdier 

troværdighed, respekt og engagement. 

 

 

6. Evt. 
Nye anvisningsregler for pladsanvisningen. 

 

Det er ancienniteten på ventelisten og eventuelle søskende i den institution 

man søger, der er gældende for hvornår og hvor man får tilbudt plads til sit 

barn. 

 

Anvisningsdistrikt (Møllevang og Hasle) 

Garantidistrikt (Viborgvej) 

 

Info fra afdelingerne/forældrerådene 

Det blev besluttet at info fra afdelingerne/forældrerådene fremover sættes 

på dagsordenen på hvert 3. møde – hvad fylder i afdelingen 

(erfaringsdeling). 

 

Kristina orienterer om at forældreorganisationen har generalforsamling den 

27. februar, og opfordrer så mange som muligt til at deltage Læs mere på 

www.aafo.dk eller her: http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=182 

 

 

 

http://www.aafo.dk/
http://www.aafo.dk/nyhederdb_view.php?ID=182

