
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Mandag d. 11.6 2018 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Børnehuset Bakken, Herredsvej 19 

Tilstede: Forældrerep.: Diana (Børnehaven Charlottehøj), Iben (Rend og Hop), 
Michelle (Bakken), Anja (Hobbitten), Cathrine (Vuggestuen Hasle), Ann 
(Vuggestuen Charlottehøj) 
Medarbejderrep.: Eva og Charlotte 
Ledelsesrep.: Martin, Marianne og Kristine 

Fraværende: Forældrerep.: Solen, Rydevænget, Snogebæksvej. 
Pt. ingen forældrerep. fra Fjældevænget og Krible Krable. 

Referent: Tina 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering 
Herunder:  

• Nyt fra Formand 

Der er kommet svar fra skolens bestyrelsesformand. Han skriver, at 

vi er velkomne til at deltage på et af deres møder i efteråret, så vi 
kan snakke samarbejde mellem dagtilbuddets og skolens 

bestyrelse. 
Kristine og skoleleder Ole Skov skal til sparring med områdechef 

Jane Foged omkring fælles udviklingspunkter og samarbejde. 

• Nyt fra afdelingerne 
Vuggestuen Hasle:  

Der har været indianertema. På fredag er der fælles tur til 

Munkholm Zoo med både børn og forældre – alle deltager. Der har 
været arbejdsdag. 

Bakken:  
Der har været indflytterfest. 

Hobbitten: 

Der har været arbejdsdag, den pædagogiske leder er begyndt at 
sende en orientering til forældrene, når der er mange vikarer – at 

det kan være en god dag at holde børnene hjemme eller hente dem 
tidligt. 

Rend og Hop: Dagsordenen blev diskuteret og ellers er der 

sommerfester og afslutningsfester. 
Vuggestuen Charlottehøj: Der er et næsten nyt forældreråd, da de 

fleste er videre i børnehave.  
Legepladsen skal renoveres. Der har tidligere været en mår, som nu 

er kommet igen. 

I deres velkomstpjece skriver de at forældre skal være opmærksom 
på, at der er noget der hedder tilskudspladser, hvis man har en lav 

indkomst. 
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Børnehaven Charlottehøj: Der er afslutningsfest og sommerfest. Der 

er 16 børn der går ud efter sommerferien og herefter er der kun 32 

børn. 
• Nyt fra personalet 

Der har været OL – det har været en succes. 
Der har i dag været heldagsmøde i medarbejderudvalget, hvor der 

bl.a. blev diskuteret retningslinjer og politikker, som en del af en ny 

intropjece til medarbejdere.  
Der har været personalelørdag i april omkring arbejdet med den 

styrkede pædagogisk læreplan 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 
Der er ikke sendt noget ud siden sidste møde. 

• Nyt fra dagtilbuddet 
Det går stille og roligt i dagtilbuddet.  

Der går langsommere end forventet med at få den nye vuggestue 

Krible Krable fyldt op. 
Kristine er tilknyttet Møllevang Dagtilbud frem til 31/8-18, da 

dagtilbudslederen er stoppet.  
 

3. Regnskab/Budget 2018  
Vi drøfter regnskabet med afsæt i principperne. 
Herefter en kort orientering v. Kristine om de kommende besparelser i 

Aarhus kommune (budget 2019 og frem). 
 

Gennemgang af dagtilbuddets regnskab.  

 
Der skal spares de kommende år, men vi ved ikke hvad der sker.  

Det vi ved er, at der skal spares og der skal kigges på den organisatoriske 
struktur. 

 

4. Bestyrelsens sammensætning efter sommerferien 
Da både Diana (formand) og Iben (næstformand) børn skal starte i skole 

efter sommerferien, forlader de bestyrelsen. Vi skal derfor konstituere et 
formandskab, der kan fungere frem til bestyrelsesvalget i september. 

 

Det er Diana, Iben og Cathrines sidste bestyrelsesmøde – tak for 
indsatsen. 

 
Sara er suppleant for Diana på mødet i august. 

I vuggestuen Hasle er der er valgt et nyt forældreråd inden næste møde i 

august. 
Der er pt. ingen suppleant for Iben. 

 
Michelle er konstitueret som formand og Anja er konstitueret som 

næstformand resten af bestyrelsesåret.  

 

5. Høringssvar til nye styrelsesvedtægter for 
dagtilbudsbestyrelser 
I forbindelse med den nye dagtilbudslov, er det nødvendigt at ændre 

styrelsesvedtægterne for dagtilbudsbestyrelserne. Børn og Unge har i den 
forbindelse valgt at revidere styrelsesvedtægterne yderligere. Blandt har 

man valgt at øge antallet af møder, rykke bestyrelsesåret så det løber fra 

juni til maj, samt øge bestyrelsens kompetencer i forhold til dagtilbuddets 
budget. Dette er sendt i høring med svarfrist d. 11. juni. 

Vi drøfter vedtægterne, og sammensætter et høringssvar, der kan sendes 

umiddelbart efter mødet. 
 

Bestyrelsens tilslutter sig de nye styrelsesvedtægter og kan bakke op om 
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at der skal afholdes seks møder om året, at bestyrelsesåret skal gå fra 1. 

august til 31.juli og en øget forældreinddragelse. 

 

6. Dagtilbudsreformen/ den Styrkede læreplan 
Ganske kort oplæg ved Kristine om hovedessens af dagtilbudsreformen og 
den styrkede læreplan. Herunder også forældreinddragelse og -

samarbejde. 

Vi drøfter hvordan bestyrelse og forældreråd kan inddrage i det 
fremadrettede med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. 

 
Kristine orienterede om dagtilbudsreformen og den styrkede læreplan. 

Bestyrelsen involveres mere i løbet af efteråret. 

 

7. Opsamling fra OL-ugen. 
Kort evaluering af OL-ugen, set fra forældreperspektiv. En del forældre 
havde meldt sig som hjælpere, er der noget vi skal være opmærksomme 

på, fremadrettet? 

 
Det er en stor succes og positive tilbagemeldinger fra børnene. Det er 

noget børnene husker længe. 
 

Iben nævner, at vi fremadrettet skal vi være opmærksomme på, at vi til 
sådan en stor event godt kan få sponsorer til eks. trøjer, frugt, få 

politi/brandbiler ud etc.  

Dette bliver en opgave for den nye bestyrelse. 

8. Evt. 
Herunder: 
Marienlyst park festival 

Festivalen afholdes den 16. juni – bare en opmærksom på, at der møder 

nogle fra bestyrelsen op. 
 

Der er kritik af kvaliteten af frokostordningen fra Aarhus Madhus. Kristine 
har skrevet både til leverandøren og konsulenten, men har intet hørt. 

Kristine rykker igen. 

 


