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Møde:  
 

Dagtilbudsbestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 30.10 18 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Børnehaven Charlottehøj, Bornholmsvej 9  

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

Fraværende: Der er ikke rep. fra Solen, Fjældevænget og Snogebæksvej 

Referent: Tina  
 
 

1. Rundvisning i Børnehaven Charlottehøj 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

3. Valg af formand og næstformand 

Kristina fra Hobbitten er valgt som formand og Michelle fra Bakken er valgt som næstformand. 

 

4. Orientering 

Herunder:  

• Nyt fra afdelingerne 

Bakken: Kostpolitik og sukkerpolitik fylder meget hos en gruppe af 

forældrene. 

 

Krible Krable: Vuggestuen er opnormeret med to børn, så den nu er 

normeret til 26 børn.  

Der er stor opbakning og tilfredshed hos forældrene.  

Der har lige været forældremøde omkring børn der bider, slår, 

skubber og Lone fortæller, at det er håndteret godt af personalet. 

  

Vuggestuen Hasle: Det går fint – intet nyt herfra. 

 

Vuggestuen Charlottehøj: Det var et godt første møde i 

forældrerådet. Der er planer om ny legeplads.  

Der er udfordringer med at få besat en ledig pædagogstilling.  

 

Børnehaven Charlottehøj: Børnehaven er gået fra at være 

funktionsopdelt til at være stueopdelt. 

 

Hobbitten: Der er ansat en ny vuggestuepædagog.  
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Rend og Hop: Forældrerådet har indført forældrekaffe hver måned 

og har fokus på kommunikationen mellem forældrene og til og fra 

forældrerådet. 

 

Rydevænget: Forældrerådet er i gang med at arrangere 

forældrekaffe, da forældrerådet gerne vil i dialog med forældrene. 

 

• Nyt fra personalet 

Der har været MED-møde omkring frivillighed, da Aarhus Kommune 

skal arbejde med frivillighed. En frivillighedskonsulent fra Aarhus 

Kommune holdt et minikursus. 

Der er udarbejdet udkast til rammer for samarbejdet med frivillige i 

Dagtilbud Hasle.  

 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

Kristina orienterer sig fremover om nyt i forældreorganisationen – 

www.aafo.dk 

 

  

5. Principper for budget 2019 

Med afsæt i de nuværende principper for budget, drøfter og beslutter 

bestyrelsen om disse principper skal justeres og/eller ændres. 

For at få et indblik i hvordan et dagtilbudsbudget er opbygget, anbefales 

det at se denne video https://www.youtube.com/watch?v=SLDZJMpAQp8 

 

Bestyrelsen lagde især vægt på, at sammenhæng og helhed på tværs i 

afdelingerne skal understøttes.  

I år er det udmøntet ved, at overskud fra 2017 er overført til den enkelte 

afdeling og de afdelinger, der har haft underskud i 2017, er startet 

budgetår 2018 uden underskud. 

 

Vi skal være OBS på at inddrage bestyrelsens kommentarer i 

kvartalsafregninger til områdechefen. 

 

Der var enighed i bestyrelsen om, at de nuværende principper er 

dækkende og derfor fortsætter i 2019. 

 

6. Principper for kost 

Til december skal der atter stemmes om frokostordningen i dagtilbuddets 

afdelinger. 

De afdelinger hvor der er flertal for en frokostordning, skal have frokost, 

der tager afsæt i dagtilbuddets kostprincipper. Vi drøfter og eventuelt 

justerer de nuværende principper. 

 

Det er vigtigt, at der i afstemningen gøres opmærksom på, hvad der 

stemmes om, når der skal stemmes om frokostordningen.  

 

Principperne for kost blev gennemgået og nedenstående tilføjes de 

nuværende principper: 

• Maden skal være spisevenligt for børn under 2 år. 

• Kvaliteten skal holdes. 

 

Der henvises til Aarhus kommunes vejledning omkring mad og måltider. 

 

7. Marienlyst park festival 

Da det har været svært at finde en meningsgivende fællesnævner for det 

årlige forældrearrangement, som bestyrelsen afholder, besluttede 

bestyrelsen i foråret, at indgå i et samarbejde med Marienlyst Parkfestival. 

Bestyrelsen har tidligere drøftet om vi fortsat skal samarbejde med 

http://www.aafo.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=SLDZJMpAQp8
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festivalen, hvilket alle var positive overfor, men man manglede 

baggrundsviden, for at kunne tage den endelige beslutning. 

Jens Munck holder et kort oplæg om festivalen, derefter drøfter og 

beslutter vi dagtilbuddets fortsatte deltagelse, og hvordan samarbejdet kan 

udformes fremadrettet. 

 

 

Bestyrelsen er enige i at indgå i et samarbejde med Marienlyst Park 

Festival. 

 

Hvordan samarbejdet kan udformes fremadrettet, besluttes senere. 

 

Punktet sættes på dagsordenen i januar. 

 

8. Samarbejde med Hasle skole 

Michelle fortæller kort om sit møde med formanden for Hasle skoles 

bestyrelse, hvor samarbejdet mellem dagtilbud og skole blev drøftet. 

Herefter diskuterer bestyrelsen, hvilke rammer/ principper man ønsker der 

skal være for det fremtidige samarbejde med mellem Dagtilbud og skole. 

 

Der er pt. ikke drøftet en fælles tilgang og et fælles børnesyn. 

 

Dagtilbuddet arrangerer skoleuger for de kommende skolebørn i efteråret 

og foråret.  

Fra i år har der været et nyt tiltag - job swap – som er et samarbejde, hvor 

pædagoger fra dagtilbuddet deltager en dag i børnehaveklassen og 

børnehaveklasselæreren deltager en dag i en afdeling. 
Tankerne bag overgangssamarbejdet er at vi, skole og dagtilbud, gennem 

større viden om hinandens arbejde, vilkår og baggrund kan skabe bedre 

forudsætninger for den optimale overgang til skole. 

 

Bestyrelsen lagde vægt på, at forældrene er foregangsmænd for at være 

med til at skabe en god kultur, da det allerede starter i institutionerne. 

Forældrene hilser på hinanden og børnene. 

 

9. Evt. 

Der er dialogmøde med rådmanden den 21. november. Kristine sender mail 

ud til bestyrelsen. 

 

Der er fælles personalemøde den 8. november. Kristine sender invitation 

ud til bestyrelsen. 

 


