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Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 6. juni 2017 kl 19.00-21.30 

Sted: Mødelokalet på Administrationsgangen på Hasle skole 
 

Tilstede: Forældrerep.: Diana – formand (bhv. Charlottehøj), Maria (Snogebæksvej), 
Cathrine (Hasle Vuggestue), Amanda (Kalendervej – suppl.), Anja 
(Hobbitten), Anne (Vuggestuen Charlottehøj), Iben (Rend og Hop), Rana 
(Fjældevænget) 
Medarbejderrep.: Elisabeth (Hobbitten), Eva (Solen), Charlotte (Hasle 
Vuggestue) 
Ledelsesrep: Martin og Kristine 
 

Fraværende:  Forældrerep.: Amina (Solen),  
Ledelsesrep.: Brian 
 

Referent: Mia Pollmann 
 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 

2. Orientering 
 Nyt fra Formand 

Der orienteres om dialogmødet med rådmanden Bünyamin Simsek, hvor det blev delagtiggjort, at Børn 
og Unge har et overskud på 124 mio. kr. Lige nu mangler kommunen 5000 vuggestuepladser, idet 
demografien har ændret sig således, at børnefamilier nu bliver i centrum fremfor, som tidligere, at 
udflytte til forstæderne/landet. Således skal der også bygges flere skoler, ligesom utidssvarende 
institutioner skal gøres tidssvarende. 

 Nyt fra dagtilbuddet 
o Kort nyt om dagtilbuddet generelt 

Lone, pædagogisk leder på Charlottehøj, er stadig sygemeldt. Indtil videre på ubestemt tid. KS er 
i gang med at indhente en mulighedserklæring. Martin, PL i Rydevænget, er udlånt dertil. På 
Snogebæksvej er der tilknyttet en ny konsulent i arbejdet med at udrede og afslutte 
samarbejdsproblematikker. Der er deadline på processen denne sommer. I institutionen er der 
også to langtidssyge, ligesom det er svært at få tilstrækkeligt med børn indskrevet. Derfor 
forestår nogle omstruktureringer i børnehavegruppen. Børnehuset Bakken åbner efter planen d. 
31. juli. Her er en fleksibel normering, hvor der bliver justeret på antallet af vuggestuebørn. 
Åbningen vil ikke påvirke de andre institutioners børneindtag. Grundet mangel på 
vuggestuepladser i kommunen lukkes Vuggestuen Kalendervej ikke alligevel.  

o Nyt om frokostordningen 
Århus Madhus har vundet udbuddet, og skal levere frokost til alle daginstitutioner i Aarhus 
Kommune. Valget er truffet på baggrund af garanti om kvalitet og 90% økologi. Kristine 
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indhenter oplysninger om svinekød og halalslagtet kød. Alle institutioner i Dagtilbud Hasle har 
tilvalgt ordningen, undtagen Kalendervej.  

o Byggetekniske fællesskaber 
Dagtilbud og skoler i Aarhus Kommune skal indgå i byggetekniske fællesskaber, hvilket dækker 
over, at skolens serviceteam også skal være pedeller for dagtilbuddene. Skolerne er tilfredse 
med ordningen, dagtilbuddene ikke. Det skyldes en tilsyneladende forøgelse af udgifterne på 
området for dagtilbuddene, der skal betale kr. 55.000 pr. afdeling. Fra centralt hold menes det, 
at dagtilbuddene vil opnå en besparelse på 8000 kr. pr år. Kristine er i en proces, hvor 
håndværksudgifterne i dagtilbuddet udredes. Dagtilbuddene ønsker også at afklare, hvilken 
service man får, da kompetencerne i et serviceteam kan være stærkt varierende. Udgifter til 
grønne mænd og hvide (snerydning) lægges oveni. I den forbindelse gøres der opmærksom på 
mangelfuld snerydning omkring Charlottehøj.  

o Børnehuset Bakken/Kalendervej 
Se under kort nyt fra dagtilbuddet generelt  

o Tilføjet: Nyt fra dagtilbudslederen 
Kristine orienterer om et forestående aktionslæringsforløb, der skal afklare kvaliteten af de 
sproglige og fysiske læringsmiljøer i dagtilbuddet. Titlen er ’kvalitative sproglige læringsmiljøer’, 
og indebærer blandt andet videoiagttagelser af medarbejdernes sproglige, fysiske interaktion 
med børnene. Nærmere orientering og opsamling på forældremøde d. 10. oktober.  

 Nyt fra afdelingerne 
Der skal ansættes en pædagog til vuggestuen på Kalendervej. Den pædagogiske leder er på orlov, og 
Kristine vil have kontor i afdelingen, når kalenderen tillader det. I Hobbitten er Elisabeth sygemeldt. En 
medhjælper er forlænget. I vuggestuen på Charlottehøj er Yasmin ansat som leder. I Børnehaven 
Charlottehøj er Susanne langtidssygemeldt, og der efterlyses tilslutning til møderne i forældrerådet. I 
Børnehuset Fjældevænget afholdes der tidlig sommerfest – og man savner Yasmin. 

 Nyt fra personalet 
Personalet orienterer fra dagens MED-møde, hvor skoleuger og OL blev vendt. Især OL bliver fremhævet 
som en kæmpe succes. Det er en værdifuld aktivitet for børnene og hele dagtilbuddet. Dejligt med stor 
forældreopbakning og hjælp. Personalet orienterer også som sygefraværsstatistikken, der afslører et 
stigende sygefravær, langtids- såvel som korttids. MED-udvalget har fokus på problematikken, ligesom 
det bliver et tema for et kommende fællesmøde.  

 Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 
Intet nyt. 

 

3. Regnskab/budget 
Dagtilbuddet har afleveret kvartalsregnskab, og pt. forventes det, at dagtilbuddet får et underskud på 2.6 
mio. kr., hvilket reducerer det akkumulerede overskud til 550.000 kr. Dagtilbuddets budget for 2017 er knap 
2,5 mio. lavere end 2016, hvilket primært skyldes reduktion i tilskuddet til deltidsmoduler, lavere bevilling til 
udsatte børn og generelle besparelser i Børn og unge. Dette er der ikke taget højde for ved budgetlægningen, 
men der tages højde for det i forhold til planlægningen af efteråret og ved budgetlægning 2018. 
 
I forhold til personaleindtag, vil Kristine tage stilling når det endelig regnskab er gjort op og budgettet for 
2018 foreligger. Lige nu afholdes budgetmøder med alle de pædagogiske ledere. Målet er ikke et gedigent 
overskud, men balance. Derfor er der fremadrettet opmærksomhed på personaleindtag, ligesom der 
foretages renoveringer indenfor budgettet. I dagtilbuddet er der mange pædagoger på slutløn, men det 
betyder forventeligt større viden og erfaring retur. På spørgsmålet om, hvor overskuddet går hen, hvis den 
enkelte afdeling genererer et sådant, er svaret fra Kristine, at pengene skal ud og arbejde ved børnene. Der 
laves igen en status til august, og Kristine opfordrer bestyrelsen til at overveje, om de oplever regnskab og 
budget i overensstemmelse med de principper, der er vedtaget.  

 
 

4. Forældretilfredshedsundersøgelsen 
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Drøftelse om forældretilfredshedsundersøgelsen indledes med et spørgsmål vedrørende forholdet mellem 
svarprocent og besvarelser fra begge forældre. Fra Solen, der har en svarprocent på 94%, forsikrer man, at 
det enten er far eller mor, der har besvaret. Spørgsmålet, der resterer er dermed, hvilken forælders 
besvarelse er den gældende – om det er den sidst udfyldte, eller? Kristine følger op.  
 
Resultaterne afslører, at der i én afdeling er en oplevelse af, at afdelingen blander sig for meget. Det handler 
om underretninger, og det understreges i den forbindelse, at forældre ved start i en institution i Dagtilbud 
Hasle skal være bekendt med regler og retningslinjer for underretningspligt. Dette kan evt. fremgå af en 
velkomstpjece. Det anføres også, at det ikke altid er hensigtsmæssigt at gå efter høj tilfredshed. Det er 
barnets tarv dagtilbuddene varetager, og det harmonerer ikke altid med forældretilfredshed. 
 
Bestyrelsen drøfter spørgsmålet vedrørende information om understøttelse af barnets læring, udvikling og 
trivsel, og hvordan man kommunikerer bedre ud. Det foreslås at tage spørgsmålet op på et forældremøde, 
hvor forældrene kan byde ind og komme med perspektiver på, hvordan man fra institutionen bedre sikrer 
informationsudvekslingen.  
 
Kristine fremhæver, at tilfredsheden i forhold til læreplanstemaernes udfoldning i det pædagogiske arbejde, 
og information herom, er for lav. Som med alle andre punkter er det væsentligt for dagtilbuddet at forstå, 
hvad der ligger bag, så jo mere konkret man kan være, jo bedre for indsatsen for at forbedre 
forældretilfredsheden. Fra Fjældevænget lyder det, at man her er gode til at informere om 
læreplanstemaerne, ligesom man generelt i dagtilbuddet er blevet bedre til at informere via Familieintra. Det 
anbefales, at man i de respektive afdelinger taler om informationsniveauet.  
 
Punktet tages derfor op på næste bestyrelsesmøde med input fra drøftelser i forældrerådene.  
 
 

5. Forældrearrangement i dagtilbuddet 
Den nedsatte arbejdsgruppe har ikke haft lejlighed til at tage tråden op og sammenfatte ideerne fra 
forældrerådene. Bestyrelsen beslutter at tage arrangementet op en gang til i forældrerådene, og dels få 
afklaret om man ønsker et sådant arrangement, dels – i positivt fald – at blive mere konkrete i forhold til 
planlægningen.  

 

6. Evt. 
Bestyrelsen drøfter de nuværende rammer for barnets opstart i dagtilbuddet. Det aftales, at rammerne skal 
præciseres i den kommende velkomstpjece til forældrene. Blandt andet, at det forventes, at forældrene 
deltager i indkøring af barnet den første uge.  


