
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            
Møde:  
 

Referat fra konstituerende møde Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Torsdag d.10.10.19 
Kl. 17.30-20.30 

Sted: Mødelokalet på administrationsgangen på Hasle Skole  
Tilstede: Forældrerep.: Kristina (Hobbitten), Amanda (Bakken), Kathrine (Hasle 

Vuggestue), Sanne (Børnehaven Charlottehøj), Jens (Rend og Hop), Niklas 
(Vuggestuen Charlottehøj), Lone (Krible Krable) 
 
Medarbejderrep.: Eva (Solen), Mette (Vuggestuen Hasle) 
 
Ledelsesrep.: Martin (souschef), Kristine (dagtilbudsleder) 

Fraværende:  Hanin (forældrerep.: Solen) og Line (medarbejderrep. Hobbitten) 
Der pt. ikke forældrerep.: fra Rydevænget, Fjældevænget, og Snogebæksvej.  

Referent:  Tina  
 
 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 
Kort præsentation af alle medlemmer. 

 
2. Kort om bestyrelsesarbejdet 

Kristine gennemgik bestyrelsesarbejde i Hasle Dagtilbud. 
 
Formålet med bestyrelsesarbejdet er: 

• at danne rammen for dagligdagen i dagtilbuddets afdelinger 
• at være med til at skabe en god hverdag for alle børn i dagtilbuddet 
• at fastsætte principper for dagtilbuddets virke 
• at beslutte uddelegering af beslutningskompetence til 

forældrerådene 
 

I det kommende bestyrelsesår skal der arbejderes med: 
• Principper for budget 
• Opfølgning på budget og regnskab 
• Beslutte lukkedage 
• Beslutte uddelegering af kompetencer til forældreråd 
• Deltagelse og engagement i Marienlyst Parkfestival 
• Den styrkede pædagogiske læreplan 
• Bestyrelsens egen årsplan 

 
 
Der skal desuden arbejdes videre med princippet for forældresamarbejde. 
 
Oversigt over principper, der blev uddelegeret til forældrerådene i 
2018/2019 sendes ud til næste møde. 
 

3. Valg af formand 
Kristina fra Hobbitten er genvalgt som formand. 
 

4. Valg af næstformand 
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Jens fra Rend og Hop er valgt som næstformand. 
 

5. Gennemgang af forretningsorden 
Forretningsorden 19/20 blev gennemgået og rettes til. 

 
6. Årshjul for bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsesmedlemmerne udarbejdede et årshjul. Dette blev ikke 
præsenteret og gennemgået på mødet. 
 

7. Fastsættelse af møder 
28. november 19.00-21.30 
27. januar 19.00-21.30 
23. marts 19.00-21.30 
27. maj 19.00-21.30 
20. august 19.00-21.30 
 
Der er dialogmøde med rådmanden den 7. november fra kl. 17.30-19.00 
på Søndervangsskolen.  
 

8. evt. 
 

Samarbejde med Hasle Skole 
Iben fra skolebestyrelsen deltog kort på mødet og fortalte, at 
repræsentanter fra skolebestyrelsen meget gerne vil komme ud til 
forældrearrangementer i de enkelte afdelinger for at fortælle om Hasle 
Skole. 
 
Kontakt til skolebestyrelsen skal ske gennem Kristine kisc@aarhus.dk 
 

mailto:kisc@aarhus.dk

