
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 28. august  
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Vuggestuen Krible Krable, Kalendervej 5  

Tilstede: Forældrerep.: Michelle (Bakken – konst. formand), Anja (Hobbitten – konst. 
næstformand), Jens (Rend og Hop), Anne Mette (Vuggestuen Hasle), Ann 
(Vuggestuen Charlottehøj), Lone (Krible Krable)  
Medarbejderrep.: Eva (Solen) og Charlotte (Vuggestuen Hasle) 
Ledelsesrep.: Amal, Martin og Kristine 

Fraværende: Forældrerep.: 
Amina (Solen), Snogebæksvej, Fjældevænget, Rydevænget og Børnehaven 
Charlottehøj. 

Referent: Tina Hasselgren 
 

 

 

1. Rundvisning i Vuggestuen Krible Krable 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. Bilag til budget er ikke udsendt, så punktet 

udsættes til mødet den 30. oktober. 

 

3. Orientering 
Herunder:  

• Nyt fra Formandskabet 

Diana (tidl. formand) trådte ud af dagtilbuddets bestyrelse i juni. 

Hun har sendt et udkast til formandsberetningen til Michelle, som 

gennemgås under punkt 5. 

Der har været dialog mellem formanden for dagtilbuddets 

bestyrelse og formanden for skolen omkring et fremtidigt 

samarbejde. Dette skal vi følge op på i dette nye bestyrelsesår. 

Til orientering er Iben (tidligere næstformand i dagtilbuddets 

bestyrelse) blevet valgt ind i skolens bestyrelse. 

 

• Nyt fra afdelingerne 

Bakken:  

Der har været lidt personaleændringer. Der er pt. stop for indtag af 

børn indtil januar. 

 

Hobbitten:  

Der har været afholdt forældrearrangementer udenfor institutionens 

rammer, bl.a. leg på legepladsen i weekenden, loppemarked etc. 

Dette er en succes. 

 

Rend og Hop: 

Jens er ny forældrerepræsentant i bestyrelsens og formand for 

forældrerådet i Rend og Hop.  

I Rend og Hop har der været personaleændringer. 

Det går godt. 
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Rydevænget: 

Der starter to nye pædagoger på mandag, samt en medhjælper som 

er omplaceret fra Børnehaven Charlottehøj. 

 

Vuggestuen Hasle: 

Det går godt og der er ro på. 

Huset mangler vedligeholdelse, da det ikke har været vedligeholdt i 

den tid, hvor man troede de skulle lukke og flytte på Bakken. 

Udfordringen pt. er at forældrene siger nej tak til pladser. Det er 

forældre, der bor på den anden side af Ringvejen. 

 

Vuggestuen Charlottehøj: 

Det går godt i institutionen. Der er ansat to nye pædagoger. 

 

Krible og Krable: 

Der er fyldt op med børn.  

Der er valgt et forældreråd på 7 personer. Det er en meget 

engageret forældregruppe. 

 

• Nyt fra dagtilbudsleder 

En medarbejder er blevet omplaceret fra Børnehaven Charlottehøj 

til Rydevænget. Dette er sket pga. personaleændringer i 

Børnehaven Charlottehøj.  

 

Puljemidler fra socialministeriet. Rydevænget, Fjældevænget og 

Solen har været med i ansøgningspuljen om at være blandt de 100 

institutioner i Danmark, som har flest udsatte børn. Kun 

Rydevænget og Solen har fået tildelt midler. Midlerne skal bruges til 

pædagoger, der er endnu ikke fulgt en målbeskrivelse med 

midlerne. 

 

• Nyt fra personalet 

Der har været møde i medarbejderudvalget (MED), hvor der især 

har var fokus på de kommende besparelser. 

Der kommer et fælles personalemøde i september, som afslutning 

på projektet børns tidlige sprog. De medarbejdere, der blev filmet 

sidste efterår er blevet filmet igen. 

Der er fælles personalemøde i november omkring den lokale 

udviklingsplan (LUP) og læreplan. 

Der har været valg til bestyrelsen. Eva og Charlotte genvalgt. Der er 

stadig en ledig plads i bestyrelsen, som medarbejderrepræsentant. 

 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

Diana har tidligere været vores kontakt til forældreorganisationen.  

I kan holde jer orienteret og læse nyt på www.aafo.dk 

  

4. Bestyrelsesvalg 
De tidligere år har der været afholdt fælles bestyrelsesvalg for alle valgte 

forældreråd. Her har der været en orientering om bestyrelsens arbejde, og 

en formandsberetning. Tanken har været at forældrerådene herefter skulle 

konstituere sig, og vælge et bestyrelsesmedlem. 

Mange af forældrerådene har allerede konstitueret sig inden mødet, og 

mødet virker ikke specielt inspirerende. 

Vi drøfter og beslutter om vi skal fastholde mødet, eller om vi kan tænke i 

andre muligheder for et valg eller at samle forældrerådene ved 

bestyrelsesårets start. 

 

http://www.aafo.dk/
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Der enighed i bestyrelsen om, at det ikke giver mening at holde et fælles 

bestyrelsesvalg, da de fleste forældreråd allerede har konstitueret sig. 

  

Informationen omkring formandsberetning og ny bestyrelse kan lige så 

godt komme på intra og via forældrerådet. 

 

Den nye bestyrelse mødes til konstituerende møde den 1. oktober kl. 17.30 

– 20.00 

 

En af opgaverne i det nye bestyrelsesår er, hvordan bestyrelsen bliver 

mere nærværende for hele dagtilbuddets forældregruppe. 

 

5. Input til formandens beretning. 
Uanset om der bliver et fælles bestyrelsesvalg eller ikke, skal formanden 

aflægge beretning om årets gang i bestyrelsen. Vi samler op på årets 

arbejde, og giver input til beretningen samt drøfte anbefalinger til et 

kommende års arbejde. 

 

Diana har lavet et udkast til formandens beretningen, som rettes til inden 

den sendes ud. 

 

6. Budget og regnskab 
Regnskab og budget gennemgås og drøftes i forhold til Dagtilbuddets 

principper for budget. 

Bilag: Forbrug til dato 

 

Punktet udsættes til mødet den 30. oktober. 

 

7. Opsamling på Marienlyst Park Festival 
Bestyrelsen besluttede at dagtilbuddet skulle deltage i Marienlyst Park 

festival, der løb af stablen d.16. juni. 

Vi samler op på deltagelse og relevans for fortsat deltagelse. Kristine 

orienterer om nye tiltag til festival 2019. 

 

Jens fra Rend og Hop og nyt medlem i bestyrelsen er initiativtager til 

Verden til Herredsvang, som bl.a. arrangerer Marienlyst Park Festival. Han 

fortalte om idéerne til næste års festival. 

Der er planlagt et kunstprojekt, som børnene (5-6-årige) skal være med til 

at udforme.  

 

Det har været lidt uklart, hvad festivalen er og hvem den er til for. Punktet 

udsættes derfor til den 30. oktober, hvor Jens præsenterer mål, 

forventninger til forældre m.m. 

 

Dagtilbuddets evt. deltagelse i festivalen er i god tråd med det åbne 

dagtilbud. 

Vi skal tænke over, hvad vi som dagtilbud kan byde ind med til festivalen 

og ikke så meget på hvad får vi ud af det. 

 

8. Kommende besparelser i Børn og Unge 
Aarhus kommune skal spare ca. 300 mio. i 2019 på grund af manglende 

udligningsbidrag fra staten. 

d. 22. august præsenteres det sparekatalog som magistraterne afleverer til 

Byrådet. 

Sparekataloget er til høring fra d. 22.8-12.9. 

Kristine orienterer kort om sparekatalogets indhold og konsekvenserne af 

det. Herefter drøfter vi bestyrelsens holdning til besparelserne og indholdet 

i et muligt høringssvar.  
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Vi beslutter om bestyrelsen skal skrive et høringssvar, og aftaler 

processen. 

 

Kristine orienterede kort om sparekataloget. 

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen laver deres eget høringssvar, da 

ændringerne i skolestrukturen fylder meget hos bestyrelsen og de har en 

anden indgangsvinkel til det en MED og ledelse. 

 

Dette skal bl.a. med i et høringssvar fra bestyrelsen: 

• Den ny skolestruktur 

Usikkerhed på hvor børnene bliver placeret, når de skal i skole. 

• Tidlig SFO-start 

Nogle børn er næsten lige blevet 5 år, når de skal i SFO, ingen 

pædagoger fra institutionen følger med, er der plads på skolerne til 

det, hvad med de børn, der skal videre på privatskole 

• De 23 millioner der er givet til ekstra normeringer i dagtilbuddene 

trækkes tilbage. 

 

Der er deadline for indsendelse af høringssvar 12. september. 

 

Michelle og Ann laver udkast til høringssvar og sender ud til kommentering 

til resten af bestyrelsen senest 5. september 

 

9. Evt. 
 


