
Dagtilbud Hasle        
Troværdighed  Respekt  Engagement 

  

            

Møde:  
 

Møde i dagtilbudsbestyrelsen 

Dato og tid:  
 

Torsdag d. 8. april 21 
Kl. 19.00-21.30 

Sted: Hasle Skole 

Tilstede: Forældrerep.: Amanda (Bakken), Lotte (Krible Krable), Mari-Louise 
(Fjældevænget), Jens (Rend og Hop), Fowsiyo (Rydevænget), Berit 
(Hobbitten) 
Medarbejderrep.: Søren 
Ledelsesrep.: Kristine og Martin 

Fraværende: Forældrerep.: Achmed (Solen), Kirstine (Børnehaven Charlottehøj), Iben 
(Vuggestuen Charlottehøj) 
Medarbejderrep.: Eva 

Referent: Tina Hasselgren 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Punktet omkring budget udgår. 

 
2. Valg af næstformand 

Da Jens (tidligere næstformand) er tiltrådt som formand, skal der vælges 

en ny næstformand. 

 

Fowsiyo er valgt som næstformand. 

 
3. Orientering 

Herunder:  

• Nyt fra afdelingerne 

 

Generelt fra alle afdelinger kan forældrene fortælle, at det går godt, 

men at man som forældre kommer langt væk fra hverdagen og de 

andre forældre. 

 

I Vuggestuen Charlottehøj er den pædagogiske leder fortsat 

sygemeldt og Steffen (pædagogisk leder i Himmelblå) er fortsat 

vikar. 

 

Det har været svært at finde nye kvalificerede pædagoger, når vi 

har ledige stillinger. Vi er nu startet på en ny strategi, hvor vi i 

stillingsopslag skriver, at vi holder samtaler løbende. Det har 

foreløbigt resulteret i flere kvalificerede ansøgere. 

 

• Nyt fra personalet 

 

Fornemmelsen er at alt går godt og det er dejligt, at hverdagen er 

vendt tilbage. Corona er der stadig, men det fylder ikke så meget, 

da retningslinjerne er blevet en fast del ag dagligdagen. 

Nu bliver der snakket pædagogik i stedet for corona. 
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Skoleugerne er aflyst, som vi kender dem, men de enkelte 

afdelinger afholder selv en form for skoleuger. 

 

Der er kommet en ny dagtilbudsaftale, som bl.a. omfatter tid om 

børn og tid med børn. I får mere info. 

 

• Nyt fra Forældreorganisationen i Aarhus 

 

Jens deltog i generalforsamlingen, men ellers intet nyt. 

 

4. Bestyrelsens muligheder for indflydelse 
Mette Bach Larsen fra Aarhus Forældreorganisation er inviteret til at give et 

kort oplæg om bestyrelsens rolle og beslutningskompetencer. 

 

Det var spørgsmål til drøftelse i grupper. 

 

Aarhus Forældreorganisation repræsenterer alle forældre i dagtilbud, 

skoler, SFO og klubber i Aarhus. Aarhus Forældreorganisation sidder i de 

fora, hvor også de faglige organisationer sidder, og er forældrenes 

stemme. 

 

I Aarhus Kommune har bestyrelserne fået maxkompetence. 

 

Styrelsesvedtægterne beskriver alt det bestyrelsen kan og ikke kan. 

 

Tilsynsopgaven: Bestyrelsen fører tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne 

drøfte ethvert spørgsmål. 

 

Forslag om at forældrene holder et kort formøde før et bestyrelsesmøde. 

 

En idé fremadrettet er, at det første bestyrelsesmøde bliver en slags kick 

start. 

 

Mettes oplæg vedhæftes referatet. 

 
5. Udtalelse til kvalitetsopfølgning på 0-6 årsområdet 

Minimumsnormering: Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten 

(uddannet personale) – vil vil bibeholde høj faglighed. Fastholde højt antal 

uddannet personale. 

 

Uklart – hvad er det vi skal som bestyrelse? - svært at have en holdning til. 

Hvad skal vi svare på? Hvad kan man være uenig i? 

 

Der er langt fra de 80 sider til vores børns dagligdag. 

 

Kritik af at man vælger at sende så stort et værk ud til bestyrelserne og 

med et meget kort varsel.  

 

Hvad er succeskriteriet. 

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen skriver et kort svar høringssvar. 

 

Jens laver udkast og sender til godkendelse hos de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

6. Evt. 
Kunstprojekt i Marienlyst Parken - www.verden-til-

herredsvang.dk/geografika. De kommende skolebørn kommer til amfi-

scenen og deltager. 

http://www.verden-til-herredsvang.dk/geografika
http://www.verden-til-herredsvang.dk/geografika

