
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            
Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Tirsdag d. 6.10.20 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Børnehuset Hobbitten, Septembervej 23 
Tilstede: Forældrerep.: Fowsiyo (Rydevænget), Margrethe (suppleant – Solen), Jens 

(Rend og Hop), Lotte (Krible Krable), Amanda (Bakken), Iben (Vuggestuen 
Charlottehøj), Kristina (Hobbitten), Stina (Vuggestuen Hasle). 
Medarbejderrep.: Eva og Søren 
Ledelsesrep.: Martin, Cathrine og Kristine 

Fraværende: Forældrerep.: Anni (Himmelblå), Kirstine (Børnehaven Charlottehøj), Mari-
Louise (Fjældevænget). 
Medarbejderep.: Birgitte (Fjældevænget) 

Referent: Tina Hasselgren 
 
 
1. Rundvisning i Hobbitten 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Budget 
Administrativ leder Jørgen Agger holdt oplæg omkring dagtilbuddets 
budget (baggrunden for økonomien, fordelingen af budgettet m.m.), så alle 
fik en forståelse af, hvordan dagtilbuddets budget er bygget op. 
 
Der er i september afleveret forventet regnskab og det viser et overskud 
på 858.183, som er en afvigelse på 1,48% 
Afvigelsen skal helst ligge indenfor +5/-5 % 
 

4. Marienlyst parkfestival 
Bestyrelsen besluttede i 2018, at de penge der er reserverede til et fælles 
forældrearrangement i dagtilbuddet, skulle gå til at støtte Marienlyst 
Parkfestival. Dels fordi det er meget svært at arrangere et arrangement for 
1000 forældre, der giver mening, og dels fordi Marienlyst Parkfestival er for 
hele området, inddrager børnene og dagtilbuddets bidrag understøtter 
intentionerne i dagtilbudsloven om at samarbejde med lokalområdet. 
 
På grund af Corona blev festivalen aflyst i 2020, og Jens, der er arrangør af 
festivalen, ønsker at bestyrelsen tager stilling til, om dette års bidrag, kan 
overføres til næste år, så der er en dobbelt portion penge at gøre godt med 
i 2021. 
 
Det er enstemmigt vedtaget, at der bevilliges 20.000 til festival og 
kunstprojekt i 2021. Ingen stemte imod. 
 
Kunstprojektet startet op to måneder før festivalen og involverer de 
kommende skolebørn. Kunstprojektet kan gennemføres selvom festivalen 
evt. aflyses igen. 
 



Troværdighed  Respekt  Engagement 

2 

Nogle forældre efterlyser mere info om festivalen, da festivalen ikke er 
kendt i alle afdelinger.  

 
5. Kend dine bestyrelseskollegaer. 

Præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer.    
 

6. Principper 
Principper for dagtilbuddets samlede budget: Fortsætter uændret i 2021. 
 
Kost og ernæring: Fortsætter uændret i 2021. 
Der står i principperne, at der tilbydes vand til vuggestuebørnene.  
Nogle havde et ønske om, at der i stedet bliver tilbudt mælk. Dette skal 
tages op i de enkelte forældreråd. 
 
Princip for forældresamarbejde: Henvis til velkomstpjecen. 
 
Princip for bæredygtighed: Fortsætter uændret i 2021. 
 
Principperne skal være meget overordnede og er et styringsredskab for 
ledelsen. 

 
7. Afstemning om aldersopdelt frokostafstemning 

Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at der skal være fælles afstemning 
om frokostafstemningen i de integrerede institutioner, dvs. at den ikke 
bliver adskilt mellem vuggestue og børnehave. 
 

 
 
 


