
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            
Møde:  
 

Referat fra dagtilbudsbestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Torsdag d. 28.november 2019 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Rend og Hop, Kappelvænget 44 
Tilstede: Forældrerep.:  Kristina (Hobbitten), Sanne (Børnehaven Charlottehøj), 

Amanda (Bakken), Jens (Rend og Hop), Lone (Krible Krable), Anni 
(Snogebæksvej) 
 
Medarbejderrep.: Eva (Solen) og Mette (Vuggestuen Hasle) 
 
Ledelsesrep.: Martin, Anders og Kristine  

Fraværende: Hanin (Solen), Niklas (Vuggestuen Charlottehøj), Kathrine (Hasle Vuggestue) 
Der er pt. ikke forældrerep. fra Rydevænget og Fjældevænget 

Referent: Tina 
 
 

1. Rundvisning i Rend og Hop 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
3. Økonomi i dagtilbud Hasle 

Administrativ leder for Dagtilbud Hasle og Hasle Skole Jette Andersen 
deltog i mødet og gennemgik dagtilbuddets budget og regnskab, for at give 
bestyrelsen et overblik over dagtilbuddets økonomi. 
 
Det var godt og mere forståeligt end tidligere og giver et godt overblik. 
 
Fremadrettet sendes noget lignende med ud som bilag til dagsordenen og 
gennemgås på mødet. 
Kompetenceudvikling skal ses af budgetbilagene fremover, da det er et af 
principperne for budget. 
 
Jettes slides sendes ud med referatet. 
 
 

4. Uddelegering af kompetencer til forældrerådene     
   Dagtilbuddets bestyrelse har mulighed for at uddelegere nogle af 

bestyrelsens beslutningskompetencer til forældrerådene. I 2019 har 
nedenstående været uddelegeret til forældrerådene: 

• Udlejning af afdelingens lokaler 
• Principper vedr. afdelingens driftsbudget 
• Indstillingsret ved ansættelse af personale. 
• Principper for sukkerpolitik. Det er ikke en ret, at sukkerpolitikken 

lægges ud i forældrerådene, men den tidligere bestyrelse valgte 
dette.  
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Der er enighed i, at udlejning af afdelingens lokaler, principper vedr. 
afdelingens driftsbudget og indstillingsret ved ansættelse af personale igen 
i 2020 uddelegeret til forældrerådene. 
 
Der var en længere diskussion omkring sukkerpolitikken, da den dækker 
over for meget, da der er sukker i mange ting. Der blev snakket meget om, 
om det skulle være principper eller om afdelingerne blot skulle komme med 
nogle anbefalinger. 
 
Bestyrelsen spurgte, hvad dagtilbudslederen vil anbefale at de beslutter og 
dagtilbudslederen anbefaler, at hele kostpolitikken (inkl. sukkerpolitikken) 
trækkes tilbage til bestyrelsen. 
 
Det blev besluttet, at hele kostpolitikken (inkl. principper for sukkerpolitik) 
trækkes tilbage til bestyrelsen, da sukker er dækket ind under de 10 
kostråd (spis mindre sukker), som der står i dagtilbuddets principper for 
kost. 
I de enkelte afdelinger skal der laves anbefalinger omkring, hvad man kan 
servere til særlige lejligheder og fødselsdage. 
 
Alle i bestyrelsen kunne bakke op om dette. 
 

5. Lukkedage i 2020 
Dagtilbuddet har gennem de sidste mange år holdt lukket de tre dage før 
påske, dagen efter kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, uge 29 og 30, samt i 
dagene mellem jul og nytår. 
Som udgangspunkt er alle institutioner lukkede, men der er mulighed for 
sampasning for dagtilbuddets børn, der måtte have behov for det, i 1-2 
afdelinger.  
 
I 2018 besluttede bestyrelsen, at dagtilbuddet som et forsøg holdt åbent i 
uge 29 og 30 i sommeren 2019, men stadig havde lukket de øvrige dage 
som vi plejer. 
 
Bilaget med hvad det økonomisk har betydet at holde åbent i uge 29 og 30 
er ikke grundlag nok til at træffe en beslutning, da der bl.a. mangler 
vikarbudget for august og udgifter til rengøring af 11 afdelinger i stedet for 
1-2 afdelinger. Pga. de svingene børnetal skal sammenligningerne laves i 
% og ikke i antal børn. 
 
Det er meget at holde alle 11 afdelinger for så få børn, så hvis bestyrelsen 
vælger, at der igen i 2020 skal være åbent i sommerferien, vil flere 
institutioner slå sig sammen.  
Sidste år besluttede bestyrelsen, at der skulle åbnes og lukkes i egen 
afdeling og det er især det der koster, da afdelingens egne medarbejdere 
skal være tilstede i ydertimerne.  
 
Der er blandede holdninger både hos medarbejdere og forældre. I nogle 
afdelinger har det fungeret godt både for medarbejdere og forældre og i 
andre afdelinger, har det været svært at få tingene til at hænge sammen. 
Nogle mener det skal gøre nogle år inden det kan evalueres og at 
beslutningen blev truffet sent i bestyrelsen sidste år, så forældrene havde 
måske allerede meldt ferie i 29 og 30? 
 
Det blev også nævnt, at det er økonomisk uansvarligt at bruge så mange 
penge på at holde åbent for så få børn i to uger og at man bliver nødt til at 
se på det store billede (skal et barn tilgodeses ift. alle børn) – er det 
pædagogisk ansvarligt hen i efteråret, når pengene til vikarer er brugt i 
sommeren? 
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Bestyrelsen spurgte, hvad dagtilbudslederen vil anbefale at bestyrelsen 
skal beslutte. Dagtilbudslederen anbefaler, at bestyrelsen beslutter at der i 
2020 bliver 20 lukkedage. 
 
Det er besluttet, at der i 2020 bliver 20 lukkedage.  
Dagtilbudslederen beslutter, hvor de 20 dage skal ligge. 
 

6. Gennemgang af principper 
Dagtilbuddets nuværende principper for budget og bæredygtighed er 
dækkende og fortsætter i 2020. 
 
Der er følgende ændringer i principper for kost. 

• Principperne gælder for den kost der serveres i dagtilbuddet og ikke 
kun for det kommunale frokostmåltid. 

• Ændring ift. morgenmad: I flere af dagtilbuddets afdelinger tilbydes 
morgenmad til de børn, der kommer tidligt. Det er afdelingens 
pædagogiske leder, der beslutter om der serveres morgenmad Se på 
afdelingens hjemmeside/velkomstpjece om og i hvilket tidsrum de 
tilbyder morgenmad. 

 
7. Evt. 

Jens orienterer om Marienlyst Park festival. 
 
Der kan ikke stemmes om et punkt under evt., så punktet sættes på 
dagsordenen til næste møde, så der kan stemmes om, hvorvidt bestyrelsen 
vil støtte festivalen økonomisk. 
 
GDPR: 
Alle siger ok til at Kristine må sende mails, så bestyrelsen kan se 
hinandens mailadresser og svare til hinanden. 

 


