
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            
Møde:  
 

Dagtilbudsbestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Torsdag d. 9.5.2019 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Børnehuset Rydevænget, Rydevænget 51 
Tilstede: Forældrerep: Kristina (Hobbitten), Marie (Rend og Hop – suppleant for 

Jens), Ann (Vuggestuen Charlottehøj), Lone (Krible Krable), Sanne 
(Børnehaven Charlottehøj, Anne Mette (Vuggestuen Hasle) 
Medarbejderep.: Eva (Solen) og Charlotte (Vuggestuen Hasle) 
Ledelsesrep.: Martin og Kristine 

Fraværende: Hazer (Rydevænget), Michelle (Bakken), Hanin (Solen) 
Der er pt. ikke repræsentanter fra Fjældevænget og Snogebæksvej 

Referent: Tina 
 
 

1. Rundvisning i Rydevænget 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Kristine sender mail ud til bestyrelsen på mandag omkring status i 
dagtilbuddet.  
Bilag til budget er ikke sendt ud i forvejen, men uddeles på mødet.  
Punkt 6 og 7 byttes rundt. 

 
3. Orientering 

Herunder:  
• Nyt fra afdelingerne 

 
Vuggestuen Hasle:  
Det er et gammelt hus og håndværkerne er pt. i gang med at 
renovere.  
Der starter pt. mange nye børn. 
Der er en anden forældresammensætning end tidligere, da 
forældrene nu kommer lidt bredere fra. 
 
Krible Krable: 
Legepladsen er færdig og der har været indvielse for dagtilbuddets 
afdelinger. 
Der holdes snart en forældrearbejdsdag, hvor der bl.a. skal males. 
Alt personale har været på arbejdsdag i feedback og 
evalueringskultur. 
 
Rend og hop: 
Anders og Iben er uddannet bevægelsesvejledere.  
Der mangler pt. børnehavebørn, så der tages ekstra vuggestuebørn 
ind, hvilket betyder, at der bliver omrokeret i huset. 
Der afholdes forældrecaféer den første fredag i hver måned. Der har 
bl.a. været besøg af sundhedsplejersken, Iben fra skolebestyrelsen, 
der har fortalt om Hasle Skole etc. 
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Vuggestuen Charlottehøj:  
Der har været midtvejsrefleksioner omkring MIO-projektet. Det er 
spændende, hvordan det skal bruges fremover, når projektet 
slutter. 
Der er indvielse af den ny legeplads den 14. juni. 
 
Børnehaven Charlottehøj: 
Der er kommet en ny struktur, hvor børnene nu er aldersopdelt.  
Det startede op tirsdag efter påske. Det har haft en god start og der 
er positive tilbagemeldinger. 
Der har været afholdt et forældrerådsmøde omkring 
forældresamarbejdet (indflydelse og forventninger), hvor Kristine 
deltog. 
 
Hobbitten: 
Intet nyt. 
 

• Nyt fra personalet 
Der har været personaledag for alle medarbejdere i dagtilbuddet 
den 30. marts omkring arbejdet med den styrkede pædagogiske 
læreplan og redskab for selvevaluering. 
Der har været positive tilbagemeldinger fra alle afdelinger, som nu 
arbejdere videre i egen afdeling. 
 
Der er ved at blive udarbejdet funktionsbeskrivelser for hhv. 
pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske ledere. 
 
Personalesituationen i dagtilbuddet er stabil og alle ledige stillinger 
er besatte. 

 
• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

Intet nyt siden sidst. Læs nyt på www.aafo.dk 
 

4. Regnskab 2018 
Kristine præsenterer og gennemgår regnskab 2018 
Vi drøfter opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2019, og om 
bestyrelsen vurderer at forbruget i 2018 ligger inden for de vedtagne 
principper. 
 
Regnskab 2018 gav et underskud på 785.228. Herefter har vi akkumuleret 
overskud på 1.440.693 
 
I nogle afdelinger er der overskud på kost-delen. Bestyrelsen bakkede op 
om, at overskud fra kost kan gå til den øvrige drift i afdelingen. 
 

5. Budget 2019 
Kristine præsenterer budget 2019, og forbrug i første kvartal. Vi drøfter 
opmærksomhedspunkter for resten af 2019, og bestyrelsen vurderer om 
budgetudmøntningen ligger indenfor de vedtagne principper. 
 
Kristine orienterede omkring budget 2019.  
 

6. Forældresamarbejde 
Med afsæt i uddraget fra redskab til selvevaluering om 
forældresamarbejde, og evt. med afsæt i dialogkortene, drøfter vi 
forældreperspektivet i forældresamarbejdet. 
 

• Hvordan tager forældrene selv aktiv del i et samarbejde 
• Respekt for det pædagogiske arbejde (opmærksomhed på forstyrrelser og 

afbrydelser bl.a. ved aflevering og afhentning). 

http://www.aafo.dk/
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• Kommunikation   
• Forældresamarbejdet er meget individuelt og er baseret på tryghed og tillid 
• Idéer til hvad man kan lave med sit barn i forlængelse af, hvad der 

arbejdes med i institutionen – hvilke bøger man kan læse, dyr man kan 
kigge efter etc. 

 
7. Bæredygtighed (tema fra årshjulet) 

Bestyrelsen ønsker at udarbejde principper for bæredygtighed i forhold til 
de globale klimaudfordringer. 
Med afsæt i Jens’ oplæg til drøftelse og ved hjælp af skabelon til 
udarbejdelse af principper, som vi arbejdede med på bestyrelsesmødet d. 
21.3, udarbejder vi principper for bæredygtighed i dagtilbud Hasle. 
 
Målet skal være mere skarpt, så vi kan måle på det. 
 
Nyt mål: 
Dagtilbuddet laver konkrete pædagogiske tiltag, der øger børnenes 
bevidsthed om natur og bæredygtighed. 
Bæredygtighed i driften af dagtilbuddet. Dagtilbuddet har ansvaret for at få 
indarbejdet bæredygtighed i den pædagogiske hverdag. 
 
De konkrete idéer/tiltag tages op i forældrerådene. 
 
Princippet evalueres om et år. 
 
Herefter kort erfaringsudveksling i bestyrelsen omkring konkrete tiltag i de 
enkelte afdelinger. Det er vigtigt, at medarbejdere og forældre er gode 
rollemodeller. 

8. Evt. 
Der skal afsættes en dato for mødet i august. Kristine melder en dato ud. 
 
Lørdag den 15. juni er der Marienlyst Park Festival. Send gerne info, som 
kan vi kan sende ud via intra til dagtilbuddets forældre. 


