
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            
Møde:  
 

Dagtilbuds bestyrelsesmøde 

Dato og tid:  
 

Onsdag d. 2. juni 2021 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Hasle Skole 
Tilstede: Forældrerep.: Amanda (Bakken), Lotte (Krible Krable), Mari-Louise 

(Fjældevænget), Berit (Hobbitten), Ahmed (Solen), Kirstine (Børnehaven 
Charlottehøj), Iben (Vuggestuen Charlottehøj) 
Medarbejderrep.: Søren og Eva  
Ledelsesrep.: Kristine og Martin 

Fraværende: Jens (Rend og Hop), Fowsiyo (Rydevænget), 
Referent: Tina Hasselgren 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Kirstine fra Børnehaven Charlottehøj har et punkt til evt.: Aula. 
 
2. Budget og regnskab 

Administrationsleder Gitte Kappel Kristoffersen præsenterede dagtilbuddets 
budget, samt regnskab for første kvartal. 
 
I Dagtilbud Hasle overføres overskud til den enkelte afdeling. 
 
Budgetterne justeres hver 14. dag pga. nye børn og børn der går ud.  
Der kan ikke lægges et præcist budget, da ikke alle prognoser holder. 
Nogle forældre siger f.eks. nej til den plads de bliver tilbudt (jf. de nye 
regler bliver man på sin venteplads, selvom man siger nej tak til en plads.) 
 
Budgettet tildeles efter antal indmeldte børn pr. 1. november, så der kan 
være sket store ændringer, når budgettet lægges ud. 
 
De udsendte slides giver god mening, især kommentarerne giver en god 
forklaring.  
Da der kan være stor udskiftning i bestyrelsen, vil det give god mening at 
starte et nyt bestyrelsesår med en budgetgennemgang. 
 
Fremover vil det give mening, hvis bestyrelsen får et overblik over de tiltag 
der er i dagtilbuddet, der understøtter de fastsatte principper. 
 

3. Orientering 
Herunder:  

• Nyt fra afdelingerne 
 
Bakken:  
Der skal ansættes nyt personale (en pædagog og en 
pædagogvikar). 
Sukkerpolitikken har været på dagsordenen igen – den nuværende 
sukkerpolitik fortsætter. 
 
Fjældevænget: 
Legepladsen er åbnet, så flere grupper nu kan lege på tværs. 
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Forældrene savner at komme ind i institutionen. 
Der er ansat to nye pædagoger. 
En langtidssyg (corona) er på vej tilbage. 
En på vej tilbage fra orlov. 
 
Børnehaven Charlottehøj: 
Legepladsen er åbnet – obs. på, at det kan være svært for de børn, 
der er startet under corona. 
Forældrene savner at komme indenfor. 
Forældrerådet vil udarbejde en pjece til forældre. 
 
Vuggestuen Charlottehøj: 
Pædagogisk leder Yasmin er på vej tilbage. 
En gruppe har været lukket pga. corona. 
Pt. er børnene ikke blandet på legepladsen. 
 
Solen: 
Har været meget ramt på personaledelen. 
Prioriterer at det er det faste personale, der har kontaktet med 
forældrene og Solens forældrerep. fortæller, at der er god daglig 
information til forældrene. 
Pt. er børnene ikke blandet på legepladsen. 
 
Hobbitten: 
Børnene er ikke blandet på legepladsen, men legepladsen er delt op 
i tre zoner, hvor grupperne kan rotere. 
Der er en medarbejder, der starter på merit i august. 
En langtidssygemeldt er på vej tilbage efter sommerferien. 
 
Krible Krable: 
En stue er pt. lukket pga. corona. Ingen andre er pt. smittede.  
Forventer at vende tilbage torsdag eller fredag. 
Forældrene i Krible Krable kender ikke hinanden så godt, da mange 
af børnene er startet under corona, så man håber at der bliver 
mulighed for et forældrearrangement inden sommerferien. 
 

• Nyt fra personalet 
Nyt fra MED-møde i mandags, hvor der blev arbejdet med den nye 
arbejdstidsaftale.  
OL holdes igen i år (det blev aflyst sidste år). Det bliver dog ikke 
holdt som et fælles arrangement, men i de enkelte afdelinger. 
 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 
Der kæmpes for at pengene til minimumsnormeringer går til mere 
personale. 
Der afholdes en teamaften d. 7. juni om pædagogisk kvalitet. 
Invitationen har ligget på Børneintra, og bliver nu lagt AULA 

 
 
4. Opsamling fra mødet med Mette Bach Larsen 

Forslag om at Mette deltager på det første bestyrelsesmøde i det nye 
bestyrelsesår. 
 
Der blev snakket om, om der fremover skulle være et formøde for 
forældrerepræsentanterne inden bestyrelsesmødet – evt. online.   
Det blev besluttet, at det tages op af den nye bestyrelse på det 
konstituerende møde, om der skal holdes et formøde inden et møde. 
 



Troværdighed  Respekt  Engagement 

3 

I Hobbitten vil man bruge de kort Mette delte ud. Der stilles et åbent 
spørgsmål til alle forældre: Hvad er jeres oplevelse af at være forældre i 
Hobbitten. 
 

5. Fællespasning i sommerferien 
Intro:  
På bestyrelsesmødet i januar besluttede bestyrelsen, på Kristines 
indstilling, at dagtilbuddet skulle igangsætte et pilotprojekt, hvor vi skulle 
afprøve at holde åbent hele sommeren 2022, og i den forbindelse indsamle 
data, der kan hjælpe os med at undersøge, om det giver en bedre 
udnyttelse af budgettet, og understøtter børnenes trivsel, at der er åbent 
hele sommeren kontra lukket i to uger. 
 
Vi holder lukkeuger med afsæt i en tænkning om, at hvis så meget 
personale som muligt holder ferie, når der er få børn, giver det en bedre 
udnyttelse af vikarbudgettet resten af året, samt en bedre mulighed for at 
sikre kendte voksne hos børnene resten af året, da personalet ikke skal 
afvikle ferie, i perioder med mange børn. 
 
I forbindelse med især lukkeugerne i sommerferien er vi udfordret af: 
 

• At mange børn kun holder ferie i de to lukkeuger i sommerferien, og 
dermed skal der bruges mange vikartimer på at få ugerne før og 
efter lukkeugerne til at hænge sammen, da det meste personale 
holder minimum tre ugers sommerferie. Dvs. at de enten har en 
uges ferie på den ene eller den anden side af lukkeugerne. 
 

• At nogle forældre ikke overholder deadline for tilbagemeldinger på 
ferie, så det kan være svært at planlægge vikarindtaget samt 
personalets ferie. 
 

• At børn bliver tilmeldt fællespasning, men aldrig kommer. Det 
betyder, at vi ofte har for mange medarbejdere på arbejde i 
fællespasningen. Medarbejdere der kunne have holdt ferie, og 
dermed ikke skal holde ferie, når børnene vender tilbage. 

 
 

Der var en god og lang debat hvor bestyrelsen kom omkring forskellige 
emner og havde forskellige argumenter: 
 

• Det er et meget simpelt grundlag, men data fra forsøgsåret i 2019 
viste, at børnene holdt længere ferie, det år, der ikke var 
fællespasning. 
 

• Obs. på at det var det år (2019) Solen brændte og mange børn fra 
Solen derfor holdt lang ferie. 
 

• Det handler om uvidenhed.  
Ved vi som forældre, hvilken betydning det har for eks. økonomien, 
hvis vi ikke overholder deadline ift. feriepasning. 
Der er meget man ikke ved og ikke tænker over som forældre – 
eks. hvorfor betyder komme/gå-tider noget, at pædagoger også 
bruger til om børn etc. 
 

• Et ønske om mere gennemsigtighed, da det handler om manglende 
viden. 
 

• Sparer vi penge på fællespasning? – og skal alt gå op i penge?  
Betyder det at børnene kun holder 14 dages ferie, hvis vi har 
fællespasning. Når der er fællespasning, bliver personalet fastlåst i 
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deres ferie. 
Er det for børnenes bedste at vi laver fællespasning – ærgerligt hvis 
vi ikke udfordrer det. 

 
• Forældrerådet i Hobbitten ønsker, at der laves et forsøg med ingen 

lukkeuger i to år. Det er vigtigt, at der informeres i tide. 
 

• Når der er lukket i to uger, signalerer det så at vi forventer at 
børnene kun holder to ugers ferie?! 
Evt. arbejde med ændring af adfærd ud fra visualisering via billeder 
og ikke kun tekst. Eks. hvad betyder det for barnet at holde ferie. 

 
• MED ønskede at der kunne laves et princip omkring lukkeuger, så 

det ikke er noget der skal diskuteres hvert år.  
 

• Er det ok at sende børn i fællespasning? Følelsen når man melder sit 
barn til fællespasning – er det ok. 

 
• Det er vigtigt, at det kommunikeres ud i god tid – formidlingen er 

vigtig. 
 
Bestyrelsen afviklede en afstemning omkring pilotprojekt (ingen lukkeuger 
i sommerferien 2022)  
For: 8 
Mod: 1 
 
Det blev besluttet, at der skal indsamles data fra sommeren 2021, 2022 og 
2023.  
Et år uden indsats (2021) 
Et år uden lukkeuger i sommerferien og indsats (2022) 
Et år med lukkeuger i sommerferien og indsats (2023) 
 
Beslutningen tages med i ledelsen, så det kan besluttes, hvilke data der 
skal indsamles (økonomi, længden på børnene ferie, kvaliteten, 
medarbejdernes ferie). 
 
Pilotprojektet skal munde ud i en principbeslutning i bestyrelsen. 
 
Næste bestyrelsesmøde: Hvad kan nudging omkring ferie indeholde? 
 

6. Evt. 
Aula: 
Der var et spørgsmål omkring Aula, idet en forældre ikke synes at der 
ligger så meget, som på BørneIntra. 
 
Mht. til Aula er vi udfordret af, at det er lavet til skolerne og at der er 
meget datasikkerhed. 
Eks. omkring billeder kan forældrene ikke forvente så mange billeder, da 
hvert barn skal tagges når vi opretter billeder, og vi må ikke lægge billeder 
ind via en app på telefonen (pga. datasikkerhed). 
Tidligere har vi kunnet hjælpe forældre med at indtaste ferie etc. denne 
mulighed er der ikke længere. 
Så der er mange arbejdsgange, der er blevet besværlige. 
 
Vi er godt i gang og finder ud af, hvordan vi bedst kan bruge systemet. 
 


