
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

 Møde:  
 

Dagtilbudsbestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00-21.30 

Sted: Vuggestuen Charlottehøj, Paludan Müllersvej 185 
 

Tilstede: Forældrerep.: Iben (Rend og Hop), Diana (Bhv. Bornholmsvej), Michelle 
(Bakken), Anja (Hobbitten) 
Medarbejderrep.: Eva og Charlotte 
Ledelsesrep: Martin, Yasmin, og Kristine 

Fraværende: Forældrerep. fra Vg. Charlottehøj, Vg. Hasle, Snogebæksvej og Solen. 
Forældrerep: Rydevænget og Fjældevænget (der er pt. ingen forældrerep. 
fra disse to afdelinger) 

Referent: Tina Hasselgren 
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Michelle vil gerne have tilføjet sukkerpolitik til evt. - ellers er dagsordenen 

godkendt. 

 

2. Orientering 
Herunder:  

• Nyt fra Formand 

Intet nyt. 

 

• Nyt fra dagtilbuddet 

o Ny pædagogisk leder 

Den 1. november starter Steffen Klitgaard Andreasen, som 

ny pædagogisk leder i Børnehaven Charlottehøj.  

Der er lavet et intro-forløb for ham. 

Martin, som har været ledervikar i Børnehaven Charlottehøj, 

vender tilbage til Rydevænget som pædagogisk leder. 

o Nye pædagoger i alle afdelinger 

Der er ansat nye pædagoger i stort set alle afdelinger enten 

fordi der er nogle medarbejdere, der er rejst eller fordi der 

er flere penge. 

o Barselsvikar i Hobbitten.  

Dorthe, som havde søgt lederstillingen i Børnehaven 

Charlottehøj, starter som barselsvikar i Hobbitten. 

Dagtilbuddet tilbyder hende et ledelsesafklaringsforløb, da vi 

er ansvarlige for at uddanne nye ledere. Dette tilbud er også 

gældende for dagtilbuddets øvrige medarbejdere, såfremt de 

har et ønske om at blive leder. 

o Lukket for børneindtag på Bakken. 

Der er lukket for indtag af børn til Bakken i 2018. Der tages 

kun søskende på venteliste ind, når der er plads. Andre 

henvises til dagtilbuddets øvrige afdelinger. 

Dette gøres for at tilpasse Bakkens normering på 17 

vuggestuepladser og 30 børnehavepladser.  
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o Nyt samarbejde med skolen 

1. november starter samarbejdet byggetekniske 

fællesskaber. Samarbejdet går ud på, at vi køber en ydelse 

af skolen, så det fremover er skolens tekniske 

servicemedarbejdere, der kommer ud og laver 

håndværkeropgaver i afdelingerne. I praksis betyder det, at 

de pædagogiske leder kontakter skolens teknisk 

serviceleder, når de ellers ville have kontaktet en 

håndværker. 

Det er en byrådsbeslutning.  

Det evalueres hver 3. måned. 

• Nyt fra afdelingerne 

Børnehaven Charlottehøj 

Der har ikke været møde i forældrerådet. Der starter ny leder og ny 

pædagog i morgen 1. november. 

Bakken 

Der er ansat to nye pædagoger. 

Tingene er ved at være på plads i huset og der sker en masse på 

legepladsen. Det er positivt. 

Der har været personalemøde inden efterårsferien, hvor der er 

kommet styr på en masse ting. Der har været mange bekymringer. 

Rend og Hop 

Der har ikke været møde i forældrerådet. 

Der er ansat en ny pædagog, der starter den 15. november. 

Hobbitten 

Det er et stort forældreråd på 10 medlemmer. 

Der er ansat en ny pædagog i barselsvikariat. 

Elisabeth er ved at være tilbage efter sygdom. 

• Nyt fra personalet 

Der er stor tilfredshed med at stort set alle huse har fået ansat nye 

medarbejdere.  

Desværre er korttidssygefraværet meget stigende. 

Sygefraværet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

Intet nyt. 

 

3. Forretningsorden for bestyrelsen 
Den nuværende forretningsorden gennemgås og tilrettes eventuelt 

  

Forretningsordenen blev godkendt med den ændring til punkt 7, at Kristine 

sender info fra dagtilbuddet ud i mailen sammen med dagsordenen, så 

dette ikke skal tage tid på bestyrelsesmøderne. 

Det kan være svært at nå det hele på de 6 årlige møder, men der er ikke 

tilslutning til længere møder. Det forslås at der evt. kan holdes et ekstra 

møde. Dette blev dog ikke vedtaget. 

Forretningsordenen lægges på intra i bestyrelsesmappen. 

 

4. Opsamling fra fælles bestyrelsesmøde. 
Vi samler kort op fra det fælles konstituerende bestyrelsesmøde på 

Møllevangsskolen. 

Var det informativt og brugbart?  

Skal vi fortsætte med denne form for konstituerende møde i område 

Viborgvej? 

 

Det fælles bestyrelsesmøde var godt, men der stilles spørgsmål til, om man 

kan lave videndeling på en anden måde – eks. med nogle repræsentanter 

fra de enkelte bestyrelser. 

Med inspiration fra Møllevangens dagtilbud, vil Bestyrelsen gerne have 

regnet ud, hvad det koster når man tilmelder et barn til fællespasning, men 
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ikke bruger pasningen alligevel.  

Økonomi ift. sampasning tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Principper 
Med afsæt i de nuværende principper for dagtilbuddets overordnede drift 

drøfter og beslutter vi principper for det kommende års arbejde i 

dagtilbuddet. 

 

Principperne for budget fortsætter uændret i 2018. Principperne lægges på 

intra i bestyrelsesmappen. 

 

6. Regnskab/budget 
Kvartalsregnskabet for oktober, at regnskabet balancere med det 

forventede underskud, således at dagtilbuddets overskud forventes at blive 

reduceret til ca 500.000 kr.  
Kristine gennemgår regnskabet, og vi drøfter hvordan forbruget 

harmonerer med principperne for budgettet. 

Derefter præsenterer Kristine kort budgetforliget for 2018-2022 

 

Økonomiafdelingen har lavet en video omkring, hvordan budgetter lægges i 

dagtilbuddene. Linket lægges ud sammen med næste dagsorden. 

 

De fleste afdelinger har stadig overskud på deres vikarbudgetter. 

 

Forlig om budget 2018-2021 – bilag blev uddelt og gennemgået på mødet. 

 

Michelle har en del spørgsmål omkring Bakken fra forældrerådet. 

Bl.a. er der undren over, at der har ikke været en reservation i 

dagtilbuddets budget til bygning af Bakken. Dette har der ikke været, da 

der i dagtilbuddet ikke har været enighed omkring dette. Der har nu vist 

sig et overskud på 200.000 i byggebudgettet, derfor laves legepladsen nu. 

Det forslås, at Kristine kan deltage på et forældremøde i Bakken, hvis 

forældrene har behov for dette. Michelle tager dette med tilbage til 

forældrerådet. 

 

7. Evt. 
Herunder: 

Forældrearrangement 

Til bestyrelsesvalget var der forslag fra Anders (Rend og Hop) om at 

bidrage med noget ift. Marienlyst Park Festival. Dette vil bestyrelsen gerne 

følge op på og Michelle kontakter Iben eller Anders for nærmere info. 

 

Samarbejde med Hasle skole 

Forslag om et samarbejde mellem skolens bestyrelse og dagtilbuddets 

bestyrelse. 

Diana tager kontakt til skolens bestyrelsesformand. 

 

Sukkerpolitik – sættes på dagsordenen på næste møde. 
 
HUSK: På næste bestyrelsesmøde tages der billeder af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 


