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Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 30.1.2018 

Sted: Hobbitten 

Tilstede: Forældrerep.:  
Michelle (Bakken), Iben (Rend og Hop), Sara (Bhv. Charlottehøj – suppleant 
for Diana), Anja (Hobbitten), Cathrine (vg. Hasle) 
Medarbejderrep.:  
Eva (Solen), Charlotte (Vg. Hasle) 
Ledelsesrep.: 
Martin, Cathrine og Kristine 

Fraværende: Forældrerep: 
Anne (Vg. Charlottehøj), Amina (Solen), Maria (Snogebæksvej) 
Pt. ingen forældrerep. fra Fjældevænget og Rydevænget.  

Referent: Tina Hasselgren 
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt fra dagtilbuddet under punkt 2. 
 

2. Orientering 
Herunder:  

• Nyt fra dagtilbuddet 

Pga. af mangel på vuggestuepladser i bl.a. Dagtilbud Hasle, åbner 

vuggestuen på Kalendervej den 16. april.  

Stillingen til pædagogisk leder er slået op og forventes besat den 1. 

april. Nogle af pædagogstillingerne forventes besat internt af 

medarbejdere fra dagtilbuddet og resten bliver slået op. 

 

• Nyt fra Formand 

Intet nyt. 

 

• Nyt fra afdelingerne 

Bakken: Der er faldet ro på efter flytningen. De mangler stadig 

idéer til kunst, der skal laves på Bakken, så idéer modtages gerne. 

 

Rend og Hop: Har på deres sidste forældrerådsmøde primært 

diskuteret dagsordenen til bestyrelsesmødet. Dette kommer ind 

under de andre punkter. 

 

Vuggestuen Hasle: Der er malet kunst på væggene i et rum. Der er 

stor tilfredshed med det og dette kan måske være en ide til Bakken. 

Planlægningen af fælles arrangementer er i gang. 

 

Hobbitten: På sidste forældrerådsmøde er dagsordenen til 

bestyrelsesmødet blevet diskuteret. 

Der er også blevet snakket hegn omkring Hobbitten – se under 

punktet evt. 
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Børnehaven Charlottehøj: Personalet afholder en personaledag i 

marts og forældrene har bakket op og meldt børnene fri denne dag. 

Der er pt. fokus på forældre der bliver for længe om morgenen og 

eftermiddagen. 

 

• Nyt fra personalet 

På sidste MED-møde (møde for AMR, TR og 

medarbejderrepræsentanter fra alle afdelinger) i dagtilbuddet var 

der fokus på trivsel og sygefravær.  

I budgettet er der afsat penge til en trivselspulje til medarbejderne. 

Medarbejderne er glade for den og de er enige i, at den har en 

værdi, selvom det kan være svært at måle. 

Sygefravær og trivsel tages op i de enkelte arbejdsmiljøgrupper i 

husene, hvor de skal drøfte ud fra nogle spørgsmål. 

MED-udvalget har fokus på, at engagement og fokus på opgaven og 

pædagogikken skal være vejen frem. 

 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

Intet nyt. 

 

3. Budget 2018  
Kristine orienterer om budget 2018, herunder reservationer og fordeling til 

afdelingerne. 

 

Dagtilbuddet er gået ud af 2017 med et akkumuleret overskud på 

724.577,- hvilket er acceptabelt. 

 

Budgettet for 2018 er lavere end 2017. Bl.a. har vi endnu ikke fået 

handicapbevillinger og vi får 800.000 mindre til udsatte børn end sidste år. 

Det er ikke pga. af færre udsatte børn, men pga. en anden måde at fordele 

pengene på. 

 

4. Velkomstpjece 
Der er udarbejdet et udkast til en fælles velkomstpjece for dagtilbuddet. 

Pjecen er tænkt som informations og opslagsværk til både nye og 

nuværende forældre, den vil være tilgængelig på intra. Pjecen erstatter 

dele af afdelingernes nuværende velkomstpjece. Det er tanken at hver 

afdeling skal koble deres egen velkomstpjece på dagtilbuddets, hvori de 

beskriver de ting som er særligt for dem, så alle afdelinger stadig her deres 

egen velkomstpjece, som nu indeholder en fælles dagtilbudsdel, og en 

specifik del for afdelingen. 

Vi gennemgår og diskuterer dagtilbudsdelen i velkomstpjecen. 

 

Kommentarer fra bestyrelsen: 

• Evt. alternativ pjece til dem der har læsevanskeligheder? – evt. 

videopræsentation 

• Kommer den på andre sprog? 

• Der er meget tekst – fremhæve vigtig information evt. i punktform 

• Indholdsfortegnelse - klik på tekst, så man kommer til punktet 

• Prioriteret rækkefølge af punkter eller alfabetisk? 

• Den skal være letlæselig og brugervenlig 

• Tekst omkring lederens ansvar ift. ture, hvor forældre er med 

 

Der bliver arbejdet videre med pjecen og ovenstående kommentarer tages 

med i det videre arbejde. 

 

5. Opsamling fra kvalitetssamtalen 
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D. 25. januar afholdes der kvalitetssamtale for dagtilbuddet. Iben og Diana 

deltager som bestyrelsens repræsentanter. Vi samler op fra samtalen og 

præsentere de væsentlige pointer samt, de kommende års 

udviklingspunkter. 

 

Meget spændende, præcist og konkret. Der var enighed om, at to timer var 

kort tid, da der var ting, man gerne ville have drøftet lidt mere. 

Konklusionen var, at det er svært at kigge på de samlede data fra 

dagtilbuddet, da det er et gennemsnit af data fra ti meget forskellige 

institutioner. 

 

Kvalitetssamtalen er mundet ud i følgende udviklingspunkter, der skal 

arbejdes videre med i de kommende år: 

 

• Systematik i brugen af dialoghjul 

• Kommunikation til forældre omkring pædagogisk praksis 

• Teamsamarbejde med fokus videndeling 

• Samarbejde med Hasle Skole 

 

Kristine sender referatet til bestyrelsen, når det er godkendt. 

 

6. Sukkerpolitik 
Det er jævnligt til diskussion i flere af forældrerådene hvorvidt der skal 

serveres slik, kage eller andre former for mad med sukker i for børnene. 

Kompetencen til beslutningen om dette, ligger hos de enkelte forældreråd, 

men spørgsmålet bliver også drøftet i bestyrelsen. Vi skal derfor diskutere 

og beslutte om det skal være bestyrelsen der fastsætter principper for 

sukker i de enkelte afdelinger, og skriver dette ind i dagtilbuddet 

kostpolitik, eller denne beslutning fortsat skal ligge hos forældrerådene. 

 

Der er enighed i bestyrelsen om, at det er forældrerådene, der skal 

fastsætte principper for sukker i de enkelte afdelinger. 

7. Evt. 
Herunder: 

Levering af mad fra Aarhus Madhus:  

Der er fra både forældre og medarbejdere kritik af kvaliteten af maden fra 

Aarhus Madhus. Kristine har skrevet en mail med klagepunkter, men har 

ikke fået svar. Den kostansvarlige fra Aarhus Kommune er sat på cc på 

mailen. 

Flere pædagogiske ledere har også forgæves forsøgt at kontakte Aarhus 

Madhus. 

Kristine opdaterer bestyrelsen på mail, når der er nyt. 

  

Hegn i Hobbitten: 

I sidste uge var Kristine med cc på et svar fra rådmanden til enkelte 

forældre i Hobbitten, der havde skrevet direkte til rådmanden omkring 

ønske om et højere hegn. 

Kristine (dagtilbudsleder) er ikke blevet kontaktet inden der er taget 

kontakt til rådmanden. 

Sådanne beslutninger træffer Børn og unge rådmanden ikke. Det er en 

lokal beslutning, som skal tages i dagtilbudsbestyrelsen. 

Den rigtige vej vil derfor være, at forældrenes ønsker sendes/formidles til 

Kristine og Cathrine. Anja har lovet at fortælle dette videre til forældrene.  

 


