
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Dagtilbudsbestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Torsdag d. 31.1.19 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Børnehuset Fjældevænget, Fjældevænget 54 

Tilstede: Forældrerep: 
Kristina (Hobbitten), Michelle (Bakken), Anne Mette (Vuggestuen Hasle), 
Jens (Rend og Hop), Sanne (Børnehaven Charlottehøj), Lone (Vuggestuen 
Krible Krable) og Ann (Vuggestuen Charlottehøj) 
Medarbejderrep.: 
Eva (Solen), Charlotte (Vuggestuen Hasle) 
Ledelsesrep.: Martin, Hanne S. og Kristine 

Fraværende: Forældrerep.: Solen, Hacer (Rydevænget) 
Fjældevænget og Snogebæksvej har ingen forældrerep. i bestyrelsen 

Referent: Tina Hasselgren 
 

 

1. Rundvisning i Børnehuset Fjældevænget 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

Ift. årshjulet skulle bæredygtighed have været på i dag. Sidst på mødet 

gives der feedback på om det skal være et særskilt punkt på dagsordenen 

eller om det kan gå under punktet styrket pædagogisk læreplan. 

 
3. Orientering 

Herunder:  

• Nyt fra afdelingerne 

 

Bakken:  

Intet nyt – det går godt. Afdelingen skal deltage i MIO-projekt 

(Matematik – Individ - Omgivelser) og i et musikprojekt. 

 

Rend og Hop: Der er ændringer i personalet i vuggestuen. 

Der er kommet en overdækning mellem to bygninger på 

legepladsen. 

 

Børnehaven Charlottehøj: 

Efter påske starter man op med aldersopdelte grupper. 

 

Krible Krable: 

Der er ved at blive lavet legeplads. Deltager i MIO-projektet. 

 

Vuggestuen Charlottehøj:  

Deltager i MIO-projekt, den nye legeplads er færdig og der er en 

medarbejder, der skal på sprogvejlederkursus. 

 

Vuggestuen Hasle:  

Deltager i MIO-projekt 
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Hobbitten:  

Der er pt. mange søskendebørn, der gerne vil have plads.  

Hobbitten deltager i MIO-projekt og musikprojekt. 

 

• Nyt fra personalet 

Der skal udpeges et fagligt fyrtårn i hyer afdeling ifm. stærkere 

læringsfællesskaber. 

I forbindelse med medarbejdernes trivselsundersøgelse (APV), skal 

der arbejdes med mobning. 

 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

Der er bestyrelsesmøde den 5. februar, hvor den nye direktør i Børn 

og Unge deltager. 

Kristina har været til møde i forældreorganisationen omkring det at 

sidde i en forældrebestyrelse. 

 

o Herunder orientering fra dialogmødet med Rådmanden i 

november 2018 

Et af emnerne var, hvordan kan man få flere forældre til at 

engagere sig i bestyrelsesarbejdet. 

 

4. Lukkedage i 2019 
Bestyrelsen skal hvert år fastsætte lukkedage i dagtilbuddet, efter 

indstilling fra dagtilbudslederen.  

Hidtil har vi haft lukket mellem jul og nytår, de tre dage før påske, dagen 

efter kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og i uge 29 og 30. 

Det er svært at indsamle data på, om der reelt spares penge ved at have 

lukket i uge 29 og 30. Mange børn holder kun fri i uge 29 og 30, og 

personalet holder fri på begge sider af disse uger for at få tre ugers 

sammenhængende ferie, dermed skal der bruges vikarer til at dække 

personalet ind i ugerne før og efter lukkeugerne.  

Det indstilles derfor til bestyrelsen, at der i 2019 (forsøgsvis) ikke holdes 

lukket i sommerferien, men på følgende dage, hvor vi erfaringsmæssigt 

ved at der er lavt fremmøde: 

15-17. april (de tre dage før påske) 

31. maj (dagen efter kr. himmelfartsdag) 

5. juni (grundlovsdag) 

23. 24. 27. 30 og 31 december. 

Der vil som altid blive tilbudt fællespasning til de børn, der har behov for 

pasning. 

 

Der var positive tilbagemeldinger fra flere forældreråd, da det betyder, at 

man som forældre har mere frihed til at vælge ferie.  

I nogle forældreråd har det givet bekymring for om det åbner op for delvis 

fællespasning, hvor der eks. åbnes/lukkes i én afdeling, hvis der i uger er 

meget få børn. 

 

Der blev stemt om forslaget og det blev besluttet, at der ikke er lukkeuger 

i uge 29 og 30. 

 

Stemmerne fordelte sig således: 

 

5 forældrerepræsentanter stemte ja og 2 forældrerepræsentanter stemte 

nej. 

De to medarbejderrepræsentanter valgte ikke at stemme, da de ikke har 

haft mulighed for at drøfte det med deres kolleger inden mødet. 

 

 

Det er vigtigt, at børn kan afleveres og hentes i egen afdeling og ikke i en 

anden institution.  
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Der er dog ok, at man skriver, at børnene skal være der inden kl. 9 ellers 

skal de afleveres et andet sted. 

 

Opfordring til forældrerådene og bestyrelsen om at få forældrene til at 

melde tilbage omkring ferie i god tid. 

 

Dette er en forsøgsordning og der evalueres på bestyrelsesmødet i 

november 2019, hvor der også tages beslutninger om fællespasning i 

2020. 

 

Der indsamles data omkring økonomi, børnefremmøde, fordeling børns og 

personales ferie. Dette sammenlignes med data fra sommeren 2018 2017. 

 

5. Den styrkede pædagogiske læreplan 
D. 1. juli 2018 trådte en række ændringer af dagtilbudsloven i kraft, blandt 

andet med det formål at styrke kvaliteten i dagtilbuddene. 

Nogle af de markante ændringer er et fælles pædagogisk grundlag for alle 

dagtilbud i Danmark, en fælles ramme for en styrket pædagogisk læreplan 

med nationale mål for læringsmiljøerne i institutionerne, krav om at der 

foregår pædagogik i hele åbningstiden, og en styrkelse af 

evalueringskulturen og pædagogisk dokumentation. 

Bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen og i evalueringen af den 

styrkede læreplan. Primært ved fastsættelse af principper for arbejdet med 

den styrkede læreplan. 

Med afsæt i beskrivelsen af rammer og indhold, drøfter og beslutter vi på 

hvilke områder bestyrelsen vil fastsætte principper for den styrkede 

læreplan, og hvordan der skal følges op. 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan vil være fast tema på de kommende 

bestyrelsesmøder. 

 

Bestyrelsen lægger sig op ad de temaer dagtilbuddet har fokus på og 

allerede arbejder med.  

 

Forældresamarbejde (kommunikation, dannelse), leg, læring hele dagen, 

overgange og evalueringskultur. 

 

Bestyrelsen vil arbejde bæredygtighed ind i de allerede eksisterende 

temaer. 

 

Det første tema bestyrelsen vil fastsætte principper for er 

forældresamarbejdet.  

 

6. Budget 2019 
Kristine præsenterer budget 2019, og gennemgår de forskellige bevillinger 

og reservationer i forhold til 2018. 

Med afsæt i diskussionen om den styrkede læreplan og fremlæggelse af 

budgettet drøfter vi om der er særlige områder bestyrelsen ønsker at 

dagtilbuddet prioriterer i budgettet. 

 
Budgettet bliver tildelt ud fra antallet af tilmeldte børn 1/1-2019 

 

Gennemgang af fælles reservationer i dagtilbuddet i 2019. 

 

Bestyrelsen har ikke yderligere områder der skal afsættes reservationer til. 

 

7. Evt. 
 

Marienlyst Park Festival:  
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Festivalen er lørdag den 15. juni. Forældre er velkomne til at kontakte 

Jens, hvis de ønsker at være med inde over ift. børnearrangementer. 

 

 


